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ΟῦΑΜ. ΙΔΤΙΝΟ ὉΔΕΜΙΝΕ ΟΟΝΝΥΕΕΡΑΜ Α 

σΕΟοΚκΟοΙιΟ ΚΑΤΑΙΙΓΕΕΚΟ, ΑΡΝΟΤΑ. 

ΤΙΟΝΙΡΟΣ ΙΝΞΤΕΚΌὉΣΧΙΤ 

ΠΟΡΟΥ. ΟΛ5Ρ. ΥΑΤΟΚΕΝΑΓΕΠΗ. 

ΕΓὉὌὉὀΟΡΟΝΙ ΡΑΤΑΥΟΠὉΌΝΜ, 

ο ης αμα π σα αμ. νι 

ΑΟΑΡΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΦΒΑΡΗΟΡ». 

ΜΡΟςΟςΚΧΧΙΙ. 





αΕΝΤΈΠΟΣΙ5ΦΙΜΟ ΕΙΤΕ Ρ4Π1, 

το ο 

ΙΝ ΕΒΡΌΒΙΙΟΑ ΒΕΙ,ΟΑΒΌΜ ΣΟΕΡΕΒΑΤΑ 

πι ο 1. Εε.ς, 

ο τσ πι η οἱ 
ΕΣ Τ 

εδ οἩ ὂ- 

ΟΟΜΙΤΙΒΌὉΕΡ υς ΡΕΝΤΙΝΟΚ. 

"να Ε]α- 



αι ἵη Μασῖς απιίσοο ΕΤαπεαΙοΓαπο 560οδσιι Π1ῇΏ ο) Γαητ , 

Βαίαγίς παπο εγρῖφ ἀεδοτιρίαπι, αἆ. Ὑο5 ἆε[ετο Υοὐϊσαπε ἆἄε- 
ἀἱο, ΝΙΒΙ 6σΕΝΕΠΟΡΘΙΕΣΡΡΘΙΜ Τ, ᾳαἱ γεπίεπίειι αἆ Βαἴϊαᾶ- 
τος {απη]αγ]ίαίο (παάαιι ἀ]ρπαί πιοκ οχαια]δίία πηο Ῥοπ]σπ]ίαίο 
οεγίαἰἴπα πίεταιιε οππηπ]αδίῖς, αἱ απσοππα Ποπιδίεγῃαδ, οἹ- 

115 Ύο5 Ποπι]η]5 θαρ]επ{ιδδἰπαΙ Πιογιία οοσπογ!ςίῖς ΙΠΤΕΣ υ -Ὁ 

τί απιαἴΟΓΘΠΙ απηφι ία [15 αἴααο εα γα Ιηπ Ρεϊπ[5 Πίοταταπα, ἵη 

απίρας Ὑο5, Μαδαταπα 4ποφπο «επ]ίογοδ {πίογεδαιιο λα 
Ποῖ, αἆποδ ἵπ Ῥαΐετπα ἆοπιθ ]1γεπεδ 4ππρο, ἆποο ἸΜογδε 
Βοίαπο, {εοῖςεῖ5 Ργο[οσία5, πο Ώππο σπ]άσιη Ῥοεπίίςί. Εεὶ- 
Ῥαβ]ισαε οΠΊπα σεγοηάαο δεηδίςσιῖς αάπιοί, «πίά οδδοεί ἴπσε- 

Ώιιᾶ5 ατίο5 απίο Πάε]ίοτ Ρεγάϊάἰοίδδαε, αἱ, Ῥγαείογ εείετα, Ἠο- 
πηαηας Ογεσρατάπιάαε ΠεταπιραβΙοαγαπα δίαίαπα Πιοτος, νίΓ-- 
τπίος, γἱιία, ϱΟΠΥΘΙΦΙΟΠΟ6, οαταππ(πο οααδας εχ φας {οη- 

ερας ἀοτιγαία ἀἱῃσεπίετ οχρεπἀϊδο, ΘΟπίάιε Ὑορίδοιπι 
ΤεΠ]- 



ΡΕΡισΑ Το. γ 

τεπριβ]σαπα ἴχασίαγαγαηῖ, δᾳας ἴπ πἴτοίια ἀοΐσδ, οαρας ἵπ-- 
σοπίαπα, Ἰπάϊσαπάϊ γίροτεαι, απίπαπα οεἰδαπα οἵ ϱή]οδορίται: 

δειηρός αιπίγαιϊ, γεδίγο ἀῑδεεγτο Ῥοίπεταπί ]αςιτί εκοιηρο, 

νίπι απἰπαϊ Ἰηδίίαπι α παϊατα απαπίαπα [ααδιῖς ας Ῥεπείγα]ί-- 

Ρις ἀοοϊτίπα ΡΓοΟΠΙοΥεαί. Ἐπίδιο5 εσο Χορι]ες, ααῖ πηε, Ῥιιο- 

1ο οἰαγιιεταπί πἰγίαε Ψεσίταπι απη]οί, 6Ο5ΤΙΝςΑΣ, νεο Π- 

Σ1ΝΙΟδ, Ὕά]ψια δαπῖ Ποάεάαπι, Πο. οὐ α]ίοπα Γογίαπαεφαθ’ 

Όοπα, δεά πΙταθαγ οὗ. αΠΙΠΙΟΓΙΠΙ ππαθηπάίπεισα, οἨ. αΠΙΟΓΟΠΗ: 
π Ρηϊωϊδ, «πο {ποσο Ῥεγουισοί, "Παογαϊἀῖδ, Χοπορβοπίϊ5, 

ΡοΙγΡΙ, Β]αἰατοί, α πρι. Ιοοῖ5 αὐῖ νἱσὶ ρτού[εταπέ ἵπ Ἱι- 
οεπι, Ῥτίπιαπα εχρογίῖ φποά οκ υμηργα Ργούσαπῖρα5δ ογοπίγθ: 

φογϊδῖῖ ΡΙαίο, πιοχ Παραο (Οοπήία. Ὑουίδ αἀπιϊκγαιίοπί {πο- 

τυπῖ, ἵπ Ῥτουεγαπι απίοπι «οΠΟΒΙ5. αο Ιοσα[ΙοπίρΙαδ. νοτα εἶο- 
απεηίία επαἰποπἰἰδδιαῖ, δη Βαϊαγίς νίτον (πίάεια Ρεπιατίοςφ. 

πηοτῖ(ῖς εί νἱτιπίο ρταεδίαπίεδ ρἱΓἱπποδ., Ιπδίσπεδ αἰῖαπα. ἀοοίγί-- 

μα, Ύπας ίαιες ἀεσεί, ΠΟΠΠΗΙΙ05. Ἠπογεταιας φοά.,. [αἰορον 
επίπι, Ε γἰδίογατα ἴδίογαπι Ίας ἴη Ρατίο δὐηί]ες η. Πᾳαοδίτί Νο. 

Ρ.αιΙ5 ογάίπε Πο ποπ ρπίαβαια Ίηο τερεγίαγαπα σαι Ε]αίο--. 

ης δοτ[ρία ]οσὶσδοπῖ, απῖ ἀῑγίπα απαάαια αἰοπ]ῖ: ἆο]θειαίῖοια 

Βορ]ιοσιῖς Όγαεσας 'Γταροσάίας αὐπηϊτατεπίαγ,. Ὑο5δ, ΥΙΟΣ 
αἱ. ΟΡ ΓΒΙΟΡΙΜΟΡ;, ουπα ἴα]ο5 Ιαοίις ζεργε]οπάστίτη » άπιοιν 

Ῥτήπυια Ῥαρ]ίσαγεια Πε] ]αΠι. γοίογεπι. Νουίς, δἱ Ἰϊοεγεῖ, ἆο- 
ἀϊσατο «οΠδιΏηῖ; ποπ πε Ἱτα]αίῖοιο Ππογε οἱ σεηιι5 οἱ Ώγουγοςβ 
αἰσαο 1η Ποπραβ]σαπη πιεγίία, πας ΠΟΥΙΠΥΙ5 Ο9Π/Π68 ε558 

Ἠπίγίαδαο Ἡ οδίγαπη Ῥετιπασπα,. απηρίίο5ο ποπ απάἰσπίῖρας ἆο- 
παστατοπι» ποῦ αἱ ἠ]ασηί[εος παῖμί Ῥαγατομα ἀε[εηδογος, αιῖ-- 

Ῥα5. ος σεπιι Πίεγαγιπα ΠΟΠ. ἰπάϊσαί αἆεο, αἀγετδας Ἱπγ]- 
ἀαιαρ. 81ο δἳ σπΐδ πιοᾷα]ο 6ο πιοζοδίο ΠαΙ, ἰαδθίπιηπης 
θεά Ρυ παπι αἱ Πεγαγαπα ποδίταγαη Ῥετ ἕέατοραπν (Έπγοραπα 
Ἠἱ γείοτες Πλεἰά ρεγγασαπίας,) οπ[ίοτίρις Πποίοδοστοί, νί- 

κ Ὁ το 



ω.. αχ Ισ ο ια 

Υ05 εκ ΡΣΙΠΙΑ ποβ]]ίαία ποπ Ιπ Αησ]ία (απίαπα Ἠοπιποϐ Ἠίεγα- 
ἰο5, δε εἰ Παβογε πο ἵαπ Βαίαγῖςδ οἴἶαια ΏπΠο δΙΙΙΦΙΟΣΗΠΑ ηο- 
βίγογαπα εχἰδπιαίογες οί ]ιάϊοες Ροπϊση]δδῖηοδ.  {[)οϊπάε Ίου 
1άοίχοο {αοϊεπά πι οχἰσμπιανί, αἱ αἰγίαδφαο Ὑεδίγαπα αζπιῖ-- 
ταίος, σπῖ πχι]ίο τατίου αἆ Ὑοδ, Παπιαπίδδίηος Νο, απαπα 
4εθεραπι» δα]ιίαίου γεπίο, Ώιεαο {4πιε ετσα Ὑο5 οἨδεγγαη- 
1ο Ραβρ]ίοαπι αποάάαπι πποπαππεπέαπα οχΏίρεγοπα» αποά, πο 
αμῖδ 6Πρετρο ἀῑοίαιη οἑηδοαί, Υοδπιεῖ ἱρσί Γαἰερίπαϊπ] Ργορίες 

Ῥοδίαε Ρ]ή]οδορίή Ῥταεδίαπίίαπι Παπά Ῥαπίο ἁαίίας ἁπταία- 
τατα αποϊιά[απῖς ἰδις Ν οἰιαϊτῆ,, οἱ Πεηγιαάῑς οομάἀιίοτί Ττγασί- 
ϱο Ίοησο ΙΠίογνα]]ο Ρτοχίπποταα, Πρεῖςς απογπα., αΡί οιΙΠὰ 

6οΥπΊοπε Εταποῖςο αἴάπε Ἠαο τοτά Ἡ 5οεΏᾶ ΙΠΟΓεδ εταηί παπα, 

Ῥοδί αἱᾳασί δοοπἱογαπι νοἱαπήπα Ῥεγεχίσαα αρογογῖί Ππίεγ 

ΊιοπαίΏθςδ ἨΙθΙΠΟΓΙᾶς Οἱίο οηἵπι 5ο τος Ἠαθοίῖ» ἆαπι δαα5 οΓἰξ 

γἰτια ὭοποῬ αἴᾳπα Παππαπ]ίαἳ, δεπιροΓ «οιἶαπα αρίᾳαε {ογγα- 

ταπι γ]σεραπί ἰδία Όταεσαο Βοπιαπᾶσφαο δαρίεπίῖαο που ηἰδᾶ 
οἳΠὰ ΠάΠ1άΠΟ 6οπΕΓΟ ππΟΓΙΙΙΓΟ Πιοπυπιομία: 

» Ν ναί Μαοοπίᾶςες, Τεπεάος ἆππι δίαΡῖῖ εἰ ]άος 
», Να]]α Θορ]οο]έο γοπῖεί Ιαοίαγα οοίμαγπο. 

Ἆεο ος 8απο ππϊγαΡ]πιϊπΙ, Ίαο ἵρσα ἆπα γίγηπας αείαίε οἳ- 

Ράΐῑα5 «παπι απίο (ΓαεσοΓΙΙΏ δογιρία τετ], 6α1]ϊεα δα[ἴοπα 

ποδίο ἀε[οτηιαίας ΟἵΠι (τασσα Που Πὶδί α Ρετραποῖς Τη Ιδία 

Οτα]αταπα οἶἷπι Ναδαγηπι απίσα 8ο4ε Εαπίσίπα Ἰεσαπίαγ» αἱ [ο- 

οἷα ΒἱΡΙοίπεσαφ «πα Ῥατίο Ἠιαχίπιο οεηδεγί ἀορεί, Οταεσῖς 

Ί]α Τ,αιϊπίσφιιο Οοά[οίριιδ ΙΠΙΠΙΟΠΡΟ δαπιρία 48 πσδαιο Ενγαπ- 

ἄἶδοο 1, οοπ6 αοιῖς ἀΐνεςδ, εἰοσαπίϊδδιπϊς άῑαο παπο γἱροήί Ίπσα- 

πῖῖς (α]11οἶς ποσ]οσία, 5ο]15 Γογπηο Ταπίασι αμοηὶροηϊδ» Ἀῆαοπο 

Ώεσο ἀῑσπα 1 Ῥεγα]ίαία, αποϊϊάϊο ραΐσαί α]ίογ(ιο Πηδεγγἷαῖ, 

Λισιο ἶ6 εδἰ Ειπρίάε5, Ὕααῖ, οαπι ἁἰ(παπάο αραιά απειι- 
ἆαυα 



ΕΌΠΙΕΡΙΟΙΣ5 ΠΙΡΡΟΙΝΥ ΤΙ. τι 

εαπι 5παο αθίαιῖς Ροδίαπι φαεγετείας, απο ο Ιπτίάπο που αἱ- 
Έα 1106. νοΓδι5 ΠΙᾶΧΙΙΠο Ππρεῃδο: Ιαῦογο ἀεάποστο ροίαἰσδαῖ, 

αί(απο 16 9ο οοΠ{ΙΠ Ρετί[ασϊ]ο δογ1ρδί55ο σΙογΙαΓοίΙΓ5 » δεἆ Ίος, 

Ιπά 1, », ΙΠίεγεδί, αιιοά ἰαῖ ἵα (γιάσαπα (απαιπιοάο-, πχοῦ 

ο» Ύετο ἵη ΟΠΠΟ {θπιρις σι[οίοοί. ) δαπεραπί ἰδίμας αεία- 
ο οηἱς δἱΡί ποτ] απαεδίίαιι. δαροτρίαπα: δε πο ἴπηι αιπ]- 

ἀεπι [ογίᾶδδο ἨΠΙ5 αγγοσαπίος Ἰοήαπί5δ γετας Γα1ὲ ναίες Εα- 
τιρίάες, οι]ιι ἰπ]οίηία γουδαπα παϊ]]ίαφ οπποίαπίο δίγΙο οἰι- 

ουυταία, διρεγαία δεοα]ογΙπα Ρατραγία,, αἆ Ποδ δάιε 0Ο0Π8ΕΓ- 
γαία δαρογδαηί, οσπα αἰἰογίας ἰσίίας ΓΓασϊοί πο απίοις φαί] επα 
γειδια5 Ῥετάπτατε Ρροίαοτῖῖ.  Γαπήιπαπι Εγασίοας 1]ε ἴαπει 
ο οαδιϊσαίαπι Βορλοσ]ίδ παθ]εδίαίεια: ΠοἩ: αοφαἱραταπάαςδ, οὐ 

Γαοἴ]εια. νογδαπία ἀπ]οεδίπεπι, οὗ οχἰηία ΙΠΟΓΙΙΧ Ῥγασσορία, 
Ῥ]ετογαπι(πο δίαἀδ. πιπ]ίο: οδί αεοοπππιοᾷαίῖου». πει Ψο5. 

Η1 ΟΘΕΒΙΡΘΘΙΜΙ ΥΙΛΕ, Ῥι]οτε πογίδίιϊς.,, 5ιαο οἴνίίαιίς,. 

οπηπίαπα; Φποίαιοί Βιετο ποβι]ἰδδίμχας,. Ίπογοες οἱ γἨῖα, πχ 
ἔσππα γεγσεπ!ῖς. Ιπ. Ρτο]αρδίοπεπα, δρ Ῥογδοπίς {εγοῖοί «επδο- 
χεπα απιαβί]οπι αξτίοτ νΙίπρεταδδς, αἰάπε ο ἀείδδο Ρετπ]ία» 
άπαο γ]τῖδ. Ετιπεϊρίρας, αιιαπποΠΠ(ἁο ρεγογεΠί τεπιρηβ]ίσαιτα 

εἰἴἴαπα παπο {ογπιαηας]5 οδδεπί 5α]αβροεντίηα.  ΘΟπην Βοτίο]ο γἱ- 
ἀε]ῖοεί αἰππιπας. Πε ἹΝορδίος Απάαχαροτας, Θουγαίῖδ απηίοιδ» 

πίτίιφαε Ῥάεπε Ῥαγ; ἰοία5 [ογίαδεε δεγογίοτίρια5δ ΕΠΙ]οδορ]μίαο 
δἰπάϊῖ5 γασαδθδοεί; δεᾷ, οαπα Ῥγαοεοερίου Απαχασογᾶας αἳὐ Αἱ: 

ἴἶοο αποάαπι περι]οπο ἰπηριείαιΙ5 ἀαοοπδαίας Βογϊο]ῖ αποίο- 

τ]ϊαίο γὶα εναφῖδδεί Ρεγίοι]απ1, Ίιοο οχεπιρ]ο ἰογγίίας ἵπ Ρ]απ- 
ἆα Μασαγαπα οαδίτα φοορδῖῖ, δοᾷπε Γγασοεἁιῖς ἀεάΙῖίι Ρ/1]ο5ο- 
Ῥ]ας φογίρεπάΐδ, Ύαας ἰαπ {εοῖί Βουγαίεδ, αἱ ἱπ[γοποις 
αἶῑας δρεοἰαίος, (παπάο ἁγαπιαία τερταεσεπίατοπίαχ Εατίριάΐς, 
Ἰπίθγοθδο ΙΠθαίτο ποι ἀἁοάϊσηαγοίιγ.  Ψοβῖς, "απ εαρία]ία 
πϊταπαϊαΙ Αἰπεηιςησίαπι ἰπσοπία, άποχαπι γἱτιαίες οχργοδοίσίῖς 

αη]-- 



τιπ ῬΕΡΙΟΑΤΙΟ. 

πη]απᾶο, ἑαπι ν]γί Τγασοεδίαπι οὔογο Ῥγας οοίογῖς οκοε]]οπ- 
οτι, οἱ τεἰτασἰαίαπι 4Ρ 1ρ5ο Βοέξία, οἳ πιει ἆπαάαπι ΟΙΓ8 
να]σας οὐ 1Ποπίρας ΠΠΕΙΙΟΓΟΙΩ., (ταροί ᾳαϊάσπι ἀγαππαίῖς ἆααδ- 
ἆαπι ἱπιασῖηος αίάπο εἰεσαπίίας ατιῄος ππαπα «Ἱδρεησαίας Π]- 
Εἰάϊδδίτηας Τοαππεος ΠαοϊπΙας ἵπ δπαπι ῬΠαθάταπα ἰταηπδσπτηδίίς 

πηαδοι]απα ἴ]]ο ἵαπιεη ]αγεηῖς Απιαζοπ γἶπι ΠΙΟΤΕ 5189 5εη- 

ες Εγ]οῖα{ς Ποίαε οι]αδάαπι Αγίοίας ἀπιοτίρας Ῥγογσας ἀορίμία-- 

γι, Ὑο Γγασοεάίαπι γείεγεπι εί παίπγας δᾳαο ομδεοππάαη- 

ἴεπι Ἠρρο]γίαπι εκοϊρὶείῖ6, δαἰ δοίο, Ῥεπίσπο να]ία, ἁπασπε 

της 5οἱοιῖς αππαπίίαίες αἴαιε οἰίπι νοβίς Ιεοίαα ο ποεσοίς Υα- 
ουῖ γοδίτίααα οπρῖάς τε]οσοῖῖδ, Ίοο νορίδ ποπηῖπε ]ποάΠά[ο- 

το, «ποά πιεῖ αἀποίαιοπίρας Ιπδίτασία Γοείῖς Ποπιπίρας 
Ῥτοάϊέ οοπηεπάαίῖος, οἱ ]ανοπίρας Βαϊαγίδ Ιηδειγίεί εΓ- 

ἀἰεπά[δ. 
γαϊοίο, Ο6ΕΝΕΒΟΡΘΙΡΡΘΙΜΙ ΟΟΜΙΤΕΡ, εἰ, αποά {α- 

οἷεῖ, τος, οἱ Ποπιϊπίρας Π{εγαίῖθ, πι «ἀοπί(πο ἀῑα[Ιδί- 

πιο {αγείε; 

11 05ΤΙ Ι55ΙΙΟΚ ΟΙ 

ΔΟΙΝΟΗ ΥΕΣΤΚΟΛΟ 

ΦοΠρεραῖη Τ,Ισάιμϊ Ῥαΐαν 
ἀραίς καὶ. Νίαῇ5. 

ΟΙΘΙΟΟΟΣΧΝΙΣΙ. ἕ 
Ὁιϊτοτί ρετρετι]θ 

Γ. ο. ΝΑΡΕΟΚΕΝΑΕΑΛ. 



ΡΏΑΕΡΤΑΤΤΙΟ. 

| Ἔτο ο ο ο 

, 

ο τα ο ος νι ο Εικ οὗ ο ο δτὰ 

Ῥ Πουπίδδαγατα οχοπηρ]ατίρις Ῥ]ογῖσφιο ἀῑσίγασιϊδ, «παπι α[ία 
τοβιἰγογοίαν Εαπρίαϊς Γτασοσκία, ἆααε Ιοοιοπίρ5 Αοαάεπιῖοῖς 
οτω ναγαπα Πίογατατη δίιιζ1οςί5 Ρρορςεί αἀο]εδοεπΗβιι5 Ροτιτασίατί, 
Ἠωῖο Ιωδυταϊίο π]]α παιῖ γιάσραίατ αοοοπιπιοα{ίου Ηἱρρο]γίο. 
ἁπίοτ ορίίηα» Βατῖριά(ς Ἑτασοεάίας, {πα]ες διπί Οτοςίο5» Δ]οςδ- 
εδ, Ίοπ, Απάτοπηαςιο, {ρηἰσοπία ἵπ Αι]ίάςα, Ττοσάος, Βάας- 
οἶας, ταϊἩῖ ααἰάσπι επαίπογα γἱ]άείατ Ηἱρρο]γίας, γιίογαπι Π]]ά 
ἵαπιοῃ ΠΟΠ παπί, 5οᾷ α Ροδία τοίτασίαιία εππεπαίππια1θ 
ἀταππα, γοτῖ Ἱππαριπίθας Π]]ησίταο, ππὶδεταριϊ Ῥγαςδοτίϊπαι Ιδία 
Ῥ]ιαοάτας ρα ππα {η 5οσπαπα οπτα ]οοίπ]ο ἀε]αίας, οα]α5 ἵπ Ἔτα- 
Φοεςἱ5 απ]ᾳαῖς πο ἴπ θορ]μος]είς απ]άσπι απδαιαϊη δἰπαῖ]]5 ΙΠΥε- 
Π]οίασ, απαεᾷιο γο] 5οἱα παίατας Ρριοίοτῖδ Ιπσοπίαπι ἀοπποποίγαί 
α)]πά ρτασίοτεα, (παπι γετο ]πάϊσαγετι Ποησίπαδ(1}), ἵηπ ἁᾶ- 
Όις ἵπ ργίπαϊς πιοπεῖς σοπο[ϊαίαε ῬετίαχραΙοπίραςδ, Γατοτο αίαπε 
Όπηοτο, γεγδίρας Ἑτασίοί6 αρίαο οχρτιπιεπά15 Ίππο Εοδίαπα Γαΐδδο 
{ο[10Ι5ΞΙΥΠΠ1. 
Θιαπάοσιιἰἆεπα απ{επα Ἱίογαταπα απιαῖογος Πργος γείογες]οσογο 

5ἰπόεΠΙ15 (παπι επιεηζα[Ι5δίπιοδ, Ώου άποσαο ποπηῖπο οείοτ]ς [ότι- 
αΏριάϊς Έτασοσᾷτῖς Ώαςο εγαῖ απϊο[ογεπάα: ΗΙρροίσ!ῖ επῖπι ἀγαιπα-- 
ἴε πα απη οχδίαὶ αεοιταα5δ οππι Οοάἱοίρας απφαῖς εο]]αἴαας 
σπος (Θοδ[ος5, (πππεισὶ δᾶερο πο ἀεδηίααηί {π. 1οοἱδ ]απι ἀπό πηι 

απία, 
ι) πεὶ Ὕφινς Χν., 6, ( ) [] Ψ 2 κά 



χ ΕΕ μμ μμ πο 

απία, παπι δογ]εγεπίασ 111 ἀορταγαϊῖς, ος ἵαπιοη ο[ἴαπα Γαΐεπ- 
ἁαπι οδἰ σα ρηἰπϊδίτατα, (αἱραδ Ποιπο ε55εί εχοορϊἰαπά!ς. γα 
Ῥεπος πιο Ιεοίοποδ οχ άποβιις Ηργῖς φοπῖριῖ5 ρογνοί 55 οποίαίας, 
Απίς Ἠο5 απάὰοσίπα αππος Ηιρρο]γίας Οχοπίαε ργούΙζ εκ ἱ)αγιδίπϊς. 
Οοἆᾱ. οπιοπάαίιις α ῥαιπιιοῖο Μηδσταγίο, παπα ΕάΠΠοπεπα ργαείες 
Ώάϊιοτὶς Ρτασδίαι{5θαί γατία» Ιοσίίοιιος οἱ ποίας οοιαπιεηάαπί οἨ» 
δογγαία απαοζαιι Γεγειπίας ἡλατκ]απάϊ, ΒάΠιο πἰΠαιδδίαα 115 εδί 
ογΠαΠιοΠΙή5 Ἰηδίσηί5 τί ὡἀοοίῖς δὲ ἡμοοιοτίρας ἀῑσηϊδείπια,, π1 
τηασί5 ἀεδ]{εγαπίίρη 5, «παπα θρθοϊαίας ορίπιοσαπα Ὁοάἱσσπα {οσ(]ο-- 
Ὥθδ; ο αιίοπα οδὶ Εάῑιοτῖς ρο1Ηἱ5δἱπαῖ Ἠιπιαπίίαςδ, πέτασας 1]]ο {α-- 
ΏηοὮ ἵπ Ηἱρροἱγίππ αἀποίαιίοπες Ρίεγάαξάαςε ]αάϊσαίατας δἱῖ Ἰάνο- 
πΙρ5 δαἱίοπι εγιιάἰσοπά{5 Ιάσπους, Αίαιο απαπι εα ΤΑΙΩΙ ΥΙ5 68- 
δοἱ ἀίσεπάί, αάα Μαοστανίο ρογααάετοπη , 8ἱ (αΠΙΠ πο Παβοξ 
οι Μεάϊῖοας, «πο οείεγας εἰίαπι Ειατίρίάϊς 'Εγασοσἁῖας ΕάΙοπὰ 
Ῥατεί, Υεἰ εαἀεπα ταίῖοπο γα] εἴῖαπι οχρ]ἰοαῖα5 ἱγασίαία», Οοςἵ-- 
οτι δᾳ]ίοπι Ιεοίίοπεδ 4135 Ῥατίδις οο]]οσίί, αἱ οἳ ραβ]οο. 
εοι]οοί! Γπίσγίπα εὔτίο Πρε]]ο ἀἰΙσεπίος αδαδ, ατιαδ οΡΙΙΙΙΕ 
οχ Οοἱοίριις ἵη ΗΙρρο]γίο Ιοσίῖοπεδ, Ρο Ιπδει(αίί γαῖοπο 85865 
Ῥίιι5 (απίυηα Ἰπά]ραίας, Ῥίογαδφ 1ο δππις! οκαπιίπαπάας. 
ἹΝονᾶδ ποη Ραασα5 ἀπο πμ Οοάἷοες δα ημἰσίγαγιαί Ε]οτοπίϊ» 

πας οί [αγίδίπας: οκ Β']ογοπίϊπο Ιεοίίοπεδα γα]σαι]5 ἀἴγογσας οἱ ην 
εκεσγρδοτα! 19. Ψοδδία5: α 5ο ἀεδοτίρίας εχ Πρτο Ν οξδίαπο πιδοπα 
απίο Ἰο5 απΏο5 (αἱπάσοίπα οοπηπιαηϊσαγ1ξ Υἱγ Ὁ Ιαγὶβδίηνας αἰάπο αΏ. 
εο πδαιο ίοπἼρογο, «ιο οοἱ]εσαο {αἴπιις Εγαποσασγας, απαιο]δδῖ- 
τηὰς Ρείτας ΒΙΓΠΙαΠΠΙ5 ΒοοππάαςδΣ ασοιγαϊδδίπιαπα απίσπα Ώσο ἴπν 
Ῥαγίο ]αγεηίς [αΐσος Βιαγηιαπηὶ ἀἰΙσοπίϊαπα ος. ΒἱρΠοίίλεσα ρα)] σα: 
Προ Γαπα. Ύ οδδίαπιαπι παῖὮί οοπωρασαΠΗ οοΠς 18, Ε αγΙδΙΠΠΠΗ ΟΚ. λος 
οἷα Βἱρ]οί]εσα Οοάϊοσπι, απὶ Ῥγαείετ ΑπιδίορΏαηίς {οπιοσφίαδ», 
οἱ 'Γτασοεάίας Φορλοο]Ι5, «Πρροϊσίαπη οοπιρἰεσΏίαγ Εαγερίά(5,, 
αοοορίε αἰεπά σπα  Προγίας 1οταδίογ ιδίας, ἀἰσηπαι(αο ΠιάΙσαγ 1». 
ο] ας γοτίαπίες εἴἶαπι ἵη Ηρρο]γίο Ἰεοίίοπεδ οποίατεί: 195 ΠχΙΣ; 
γοπεταπάι5 6οπεχ Ροίεπί] {αοι{1δ οοποεθδῖί, Εαδάσπι απίάεπα 1ε0». 
1σμςδ ποΏ Ῥαπσᾶς εχ ορίίΏιο, 4πεπι γοσαξ, αἱ γαιαδδδίπιο «ο- 
ἀῑσο ἀοαιί Μαδστανία5: ποπη]]α5 {αππεΏ οἴἶαπα ἀῑνοιδας εἰ πλἰη]-- 
πια οοπίεπιποπάας 11 Οοάίος Βαγίδίπο ἀείοκ]ς ΗοιπδίοτΏαςιαβ. 

Ρταείοτσα γαγΙαδ ἵπ Ώου Ἰ)γαπιαϊο ΙεοίίοποςῬ απἰϊαί Φογρίογος 
πηϊΠϊ ποΠΠΠ(ααπ ῥΓαερασγα, Υετδι5 Ιαπάαπίεςδ οκ ΗΙρρο]γίο». 
αποταπα, αἱ {π Εμοειιἱδδί5 [εοςγαπα, Ῥαπ]ο ἀἰισεπμδ, α παπι ν π]-- 

5ο 



ΙΝ ΕΟΌΠΒΙΡ. ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΜ. κ] 

5ο Πεγῖ 5ο]οί, Πίο ἆποαπο Ίοσα τορετιοπίαν αἁποίαία; αείαῖῖς ο)- 
Ώπιας 1 μαὔπογαπα ποαας Ροβίαταπι οχ Εγίρίάείδ οχρΓεδδα 411ας- 
ἆαιπ, εἰ Βεπεσαε απί ἀῑοῖίας εκ ΠΙρροίγι ἁταιηαία ποπ ορίἴπιο 
Ρεγπιπ]ία. θεά πεπιο Ρἰατεδ εκ Βατιριάϊς ΗΙρρο]γίο γειδιας αᾱ- 
Πιραϊί οοπά[ίογο ἀγαιιαί]ς ΟἨτὶδΙῖ Γαἰϊοπίῖδ, απ γα]σο Παὐεγί 
δο/εί (τεσοτία5 [ναΖί8ΠΖεΠΙ8, 

Π1ιά εσο ἁταιπα φααπάο δαερίας πηᾶσπα :οαπι Ηρογίαίε γΙίαρο- 
ταγί (αησαοπα Ιπάίση σπα εγαα(ίο  Ἡεο]οσο; 4ο 11ο φαῑά δοπἱῖαπα 
Ἠ]ο ἴη απίεοξδδάπα ἀεεαγαπάστα γιάείατ. Τηδαπί Ἠαῖο οεη{οηί 
ΥεγδΙ5 αλ1οτάπα Ποηπ 1, εκ Ειγοοριτοπί5 εἰίατα Αἰεχαπάτα» 5ο 
πηαχίπ]απι Ραγίετα οοπ/αἴππι εδὶ εκ α[αιιοί οεηίοηῖ5 ΕΓΙρΙάἱ5 γογ-- 
δἶραςδ, «ποδ ἆο δες ἰἱτασοεάῖς ἀεδααισίί, Παιρροϊγίο, Μεάσα, 
Ῥαοεμαδας, Βμεςδο, (Βμοδαπι ασ. Αποῖος ἴπῖεν Βαπιριάσας 
Ῥεγραποίς οογπα, απογᾶπα αἆ πο δογ]ρία ρείγεπετο, Ιεοίαιη:) 
Ἡτοαδία, αἴάας Οτεείο, ϐ) αἰσᾳπῖς τά ἁταπαα ΟἨτΙδαΠΟΓΙΠΙ εκ 
ΠΠΟΓΕΠΙ ΡαΏπ15 οοηδατοἰπαγεχΙῖ, ππαίοτίασι αβογγήπαπα, αἲ Π]αδίγί 
Ἡπασοπς (τοίο ρτο ἀῑσηίαίς ἰτασίαίανα, οοπἰαπαϊπαναί, Εαπίοὶ 
Ηειηδίας5 {ουδ (2), », ίσαδ, αἷξ, γίτανα δίπο εκοπηρ]ο πιαρ- 
2» ΤΠ ((Οτοσοτίππι [Νασίαησὶ Ερίδεοραπη) ἴπ δΕΓΠΙΟΠΘ ῬΤοδΟ 
5», Γτασϊίοιπα, 1Π ἱτασοεάία ο55ο Οοππϊοσπα.ὸ. Νε ἆς πιοίγο ἀῑσατα 
οεπίοεηἰ5 γίοῖρας γιο]αΐο, {οί Ιπδαπί αὐσατάα Παῖς οεπίοηΙ, αἱ Να- 
ΖΙ4ηΖεπας5 (ἀτεσοτίας τα]Βῖ φἱἆσπι Ππάϊἰσηϊδδίπχας νιάεαίαν οοπέτι-- 
ππο]ία, ατα πιοηεδίτοςί [οοίας Ῥαΐεγ Ὠπιο πδαιαο Γαἴί α ἀοοίίῖς Ἰο- 
πη]πίρας Ἰαβιίας. Εεσαί πηΡί απῖς οαγηιῖπα Ῥγαεδετίῖπι Μαρί 
Ἔλεο]οσι5 πι] παπα Ππίες 1]]α τορετ]είας, ααοά οκ αἱίογαπι γοιςί- 
δις οοπΠαγοσίέ, 1 απο ἰαηίαπι εογπα α]ιᾳποίίες (2) 

"αμβον εἰπὼν καίριον ἐξ Εὐριπίδου. 
Μα]ία φαϊάσπι Ἰηδαπί ογα(ἴοπίρας (τοσοτίϊ, ἰ]15 οἴίαπι, {αἴρας 
η ΠαΠαπαπα ἀερασσομαίασ, οὐ αἆααα;, Ργασίος οαίογοδ, οχἰπιῖο γἱ- 
ἀεγῖ Ροβςῖί ΣΠεοἱοδί ποίηση οοπηππεγίία 5 5ος πμ] [5 οοἰογίδνο 
Ίπεςσσο ΟΡΙΠΟΓ, αιιοά αἆ 1]αιη οοσίιιαπάϊ δογιροπάῖαιια ροδῖῖ 1η- 
Γαπίῖαπα. αοαπῄρατατ!, απαο ΠΕΙ πηῖη5 αοἰαῖῖ οοπσγιΠέ, (παπι 
ἀπορεταίοτῖς 1α]απῖ, Φοὰ φαἶδᾳαῖς Γαογίῖ Ιπορίῖ ἀγαπηα[1ς Ροῖο 
ϱοἀιοίρας απῖ δαροτσιπί Ειγίριάϊ5 απἰϊΙφ1οΥ οστγοεσῖας ΠΙΕΙ 5αθ-- 
Ῥε Ιεοίῖοπος ἵη αἱ ργασριί "τασοςάΙδ, ποππα]]α5 οἰίαια ἴπ 
ΗΙρρο]γίο ποῦ ἀδρογπαπάαδ, 

Ες 
(α} Ὃε Τπασοεᾶῖαε ΟοΠςΏϊτηῖν Ρ. 934. 

ΟΡρετιπῃ Ἐ. Π. Ρ. 900. (9) Ορ Ρ. 399 ές 



ΧΙΙ Ες  ΑΡΙΡ Α. ταισ 

Ες ἀϊγονεῖς απίεπι Οοάίοιπι {εοιοπί σας, ἆπαο πλ] ψοίογος νΙ- 
ἀετεπίαγ εἰ Ιεσιήπιας;, ας ἴπ οοπ[εχίάπη τερορί, δαερε Μιιδογαγ1ϊ 
Ίος ἵπ Τα οι ἡιβἰοἵηα, δαδρία5 ΠΠΘΙΠΟ ς νι]σαῖα Ρεῖα5 1οο- 
ἔἶοης 6ΕΠΙΡΟΓ; πΠὶ {41ΟΥ ἵη ογα Ηυγὶ πα αοη ος (4). 

1η Α ποια οπίριις 5αβ]εοί]5δ (οὐ ΐσαπα Ιεοίίοπες, ΕάΠΠοπῖς οι1α1 
Ῥγίπας Ε]ογοπίίπας , (γ{(ἱοδίθ Ρ]εγίδᾳιο {Π αΗαπα ]οσίιι το]ος[1ς) 
δίγο Ροπᾶδ, δει ΠΟΠ οΠηΠίΠο οοπίοηποπάαδ, οὔηπος εχραῖς 
αααε ΡΙασογοπί γο]αί Γατιριάεας, απὶ 1ηοας απὶ αἴογαπι οοπ]οο” 
ἰπτας αάμγπλαν1 πουηπη( παπα ] ραπ]ο Ρ]οπίης οχρ]ἰσαπόα 5ΗΗ5Ι 
απαε νἱζογοπέατ- Ππενρτείι5 ἰμάίσοτς, απί αἆ αἰἰογαα ἄαποπας 
ἁταπιαξαπα Ίοσα γουβῖα5 ἰπ[ο]1Ισουάα πο Ἱπα [ία [αίατα. 

Φογιρίας δαπί Λάἀποία[οπος απίο Ρἰοταεαςο, σπα (ἀγαεσῖς αἆ- 
Ίαπρογο 1αἰϊπα οοηδιΗ]δδοα,  Ὡαάσπα μὶς ἰαπάσαι. ναΐστο γίδα. 
{ας ταῖῖο, Ῥτορίος μας ΓΕ Ποεπϊςσί5δ αὀ[εουγαπα Εαἴϊπα (στοι]]ς 
Θομίοπίία5 Ματίριάσεας {,αἰϊπο ἰαπίαπι Ίοσοσο οπρίεπίρι5 Ῥτας 
νι]σαιῖς ατρ]ίταθασ Γμαϊῖηα Παϊα[ἰογί Ρἰασϊασα, άπαο ΠΠ] άπο- 
ας Γεοῖι νιάεραπίας ἀϊσηϊδείπια, ΝΙΡΙΙ Ιαφιιο τηργαἰαδ Όαδρα- 
τίς βασί]Ιῖ (0) οεΠδΙΓΑΠΣ, 5105 {ρδίας ΡΓαςΓεΓΟΠΙ15 {κιαία]]ογί γεγ- 
δίρᾳ5, πποία5 οἱ που φποίαπι, οἱ ζαπὶ Ὀτοι]κἨαδῆ, 56 ΡΓαςδΕΓ--. 
1ἴπα αᾷΙοἷο ΟατΙδδΙπλογπα Ἠπ]ας αοἰαῖῖς Εοδίαταπι, Λάγίαπί 
ΒογεΠῖ, εἰ Ροιτί Βαγπιαπηί δοοππά1, αιιος Ἀαο 1π το μα []εὶ 1οςο-- 
ΥάΠι ΑΥΡΙΙΤΟδ, (Φεοτσ Παϊθ]ονί Πιρροϊνίαπα τεργαεδεπίαν! 
απα]οια ρα σιαῖέ Απινογρίοπείς Εάῑίο Ρἱαπιίαϊ (απηί οιοιουκκκί,) 
ἰχγοδ εχΒίροηςδ », Εατίριά(ς ταροσάϊαδ, ορ οφο ΠρροἰΥ- 

ίαπα, αἴπαο Απάγοιιασμεη, ἆςο (γασοῖς οἱἵηα πο. οαγπαῖης 
ΟΏΟΓΣ48. οἱ {ππο ρνταιιη εζῑίαδ., αποίογο (οοτσίο Πιαία]-- 
1εγο ΒΠιπα] εοιίπαο Ῥτογ]ηοῖας Βεπαῖας Ρτασσίάο 
Ραπα]ο Ροδί άιαπι Ηρε]]ι1ς Ιδίε Ργοά({δδοξ, 5οχασομαγία5 ΒεΠΑίΟΥ’ 

ἵπ Ίρσα ουτία Τ)γα]εοίίπα Ώποιῃ γίίαο Γα1! δουιε15, απα]οαι 51ΡΕ 
ευἱσειιε ορίαδσε {ετίαχ Ασισίας, Ναἴαδ οκ ΠοΡΙ1 {αμαῖία Ε)γῖσῖασα 

Σοο-- 

(4) Ουρ Ζωής. αἀδετῖρεαπι Ἱεσίδητ ἵπ πιαγσίπε ον], Πϊς εσο ΠεεΠοπίδς 
πονας. φηρκεῖτηῖ: απίοις Ο/. νεΙ Ο/. Ίαα τε[οεετα » ππο]οιίρης τερερεῖς», 
Μπιδοτην]ηςς εομ]οεζησ]5» Ἰμία αποηπε πιεποταςῖς» ΔΟΕ ρτκεϊἴσμπης απ θιιδ-- 
ἄσπα Ἱροποπίρης » ἂε αάδις ἀπβίτες, «4. (αἱογυτα 6ος. ἹεεΠο} Ῥππεῆσαπι. 
{’. 1ν. οἶνε {ταγ. οί. νατῖαπα Ἱεείοπεπι 1ρδίας ;Ειριάϊς Κοπιομσίσας» απας 
ρπιραῖς Ειομε γε] αἰτετίις Εάῑποπίς Ἡϊρροϊγη. Ψειείους αυ{οιῃ. Ὠῖο ΠΗΠΠεΤΗΦ 
1ες τή αα[οστις » απίσιις ἵα Εά. Ὀατπεδί αΠΐδαπες αἴαπα Ἀος ἴπ «οπιπιοᾷ πλ. 
Τ,οστοτῖς αὖν α]ς οτι τί Πα: Ῥοδυπασαπα γείῖοτ ατα Εαπουῖρηις ΡαινεΙπι. 

(5) Δά δω! ΤΠοῦι τε» Υ. 112. 

22 

22 

22 



ΙΝ ΕΟΒΙΡ. ΗΠΙΡΡΟΙΥΤΟΜ. {πι 

Ἡ,εογατάῖας (ιοογσίις Παία]]ογιδ, ἱπσοπίππα Γεια οππι αΏΠΏί ἆπο- 
απο ἰογγαγαηχαδα Ποπαίπαπη ΠΓεγαίοΓαπλ οχοο]αἱδδεί, απίο Φορ]οο]ί 
}νασοσαίας [,4ΙΙπο οαγπαΙηο σοιγογί, παπα αππιΙη αθἰα[[5οχρ]ε- 
νἰδδοι νἱοβδίπα Πα, {δα αογ] γΙτίδαποσιε Ργιποῖρῖρας αοοορι1δ6ἰ-- 
τηῖι5 Ιά6ἴτοο., Ἱπασπα οππα /ααάς Ραβ11οἱδ ππαποτίρας βαῖί Γαποίαδ. 
1π οποία Ἱλεσίο ὕοἱσαταπῃ ἠλεσπ]ας Οοπδιατία5, εἰ Ιρολ]ογαπι 
5πρρ]ουπι Μαρβιδίος, ουπη εκ 1λαπία ]οσαίιςτεςιῖςδοί, {αοία5 δ4ρΓο- 
τιας αραιά Ἔτα]εοίῖπος ουσίας Ώχαςδεξδ, Ίου ποπαῖπα ᾖοπογα[ιδδῖ- 
Ώωππα Ἰοσιπα {ηγοπίί {η Απορηϊοσϊαϊ Οαδρατί Βαγπιαππί Ἔτα]εοίο 
Ώτασιιος 1 τα]οσΙπι ΘεπαΙοΓΙδΙΙΠΠΗΙΦΥΙΣ οσγεσία5 οππα πΙασΏα Ἰατι-- 
ὧε Ιπίοσγίτα 5 αἁπιπιδίταναἰ, δἵο Ηίεγαγιπα διπά1ς αἆ ν]ίας Ώπεια 
ἀοὐίας, αἱ, αμϊάᾳαἷά α ποεσοίς 1ρδῖ ἑαγρα]επ(1ς Ιδίῖ5 (οπρογίρ ας 
οὐ] δαµρείετεί, 14 ΙΗ5ιογίαγαπι 5ο εοτροῖ (6) Ιεοίοπο ἠρεηίες 
εοἩδΙίπεγο, {πατάπα 41 41ὰ απίηιας οδδοί πιο {αἰΙοπςε ]α5δαίας, Ἱι- 
τεγῖς αποσμίοτίριι5 τουγοατί αἴφιιο η Νλαδαγαπη 6ο σγομη]ο εοπ(αῖς- 
δεογο. ΠΠ ]ις (οογρῖ Μαἰα] οτί ο Γα1ί γετεοππόα πιοὰσδίία, Πηο-- 
τυτα [αοϊλίας απισβ/]1δ, ετπαῖο ποὮ γα]σασίς, αἱ πηηίπηο τηὶγαγὰ 
Ίαιιάο5 ἀοβοαπαα 5 1η ογ01Πἱς Φειαίογὶ νιταπι, [μα Πίο (γασοίδ- 
απο Ηἱεγῖς εχρο[πίης οοησεδίο5 αὖ ἰδί]ας αρἰαἰῖδ γἱγὶς Οαγἰδοἰπιῖς, 
Ίαπο ἴλοιδας Αάγίαπο ἠΜγ]ίο, ΕἹοτεπίς ΟἨγίδιίαπο, Ο1ἱοίπιο 
Ὀαπίστο, Οεγαγάο ἵ αἰκεπῦαγθιο, δἰπριιδαο, [ο Ίαος α η1Φ 
ἀἰοππίας, τέ πο α αἱ δεΥεΓατη ἴη γεγδα5 ἐλαἰα]]ετῖ, ΙΠσοπ]] οχογζςη-- 
αἱ «α15α δοπἱρίο5, οεΏξαγαπὰ εχουςεοί, απὶ σταςσῖδ [ιαίπα Ἠρῃ- 
παπα ααπα ΠηΙπα5 οοπγεηίγε οτἰπααοίασ, Ύϱ) παπιγῖ5 οΠΙτῃ 1η ζεἰθ- 
η]δ. οἴαπῃ ορδοαγίογ:οη8 1δίΡας δα[ίεῦα αεἰαίς, πππηογίς 1]]ο Ειαἰἶπίς 
{ο]οΙίετ εκργοδδετ!ἰ 6ταςοί Γγασ]οῖ δεπίεηίῖαα, ΥΙΙ15 ίαπ1ση οκ- 
ειιρ]ατῖς ΑΙάῑπΠΙ, Ῥοδίοα ἆεπωππα οοτγεοίῖς, Πεγὶ γίκ α[1{ετ ροἰοταῦ 
σιΙΠ. 5αερο ἀεοερίυς Ιαβοχοίαγ. ἀδία πηπο απΠΡΙΙΙοδε ρογςοφιἱ πηῖ-- 
Ώ1 ᾳπἱἆσπα οΏ5ουγα ἀλΙσεηίῖα νιάεβαίσ. δἱαπῖς απίσοπα α[ἱ(ααπάο 
1η Ἠ]55ε οογγ]σεπάἰ5 εχκεΓΟςΓε γο]αεγΙέ, Ἴ5 γε]ῖπα ογ8{15 ΠἹΘΠΑΙΠΟΓΙΕ 
ἨογΙίογαπα Ο]αγἱδδίπ δομαί[οσίδ, οἱ «παπι Ίοησο γεπιοίί θἶπί μή] αφ 
θεἰαἴτς ἨΊογες αἲ ἴδίογιαπα ἴεπρογα τα γαῖοπες αιάρας θοπαίις Τγα- 

]εοίϊπῖ Ώγαθδες (ταρσας Ειτριά(ς5 Ἠγαροσάϊῖας οιγΠΠο 1 αἴϊπο 
Ῥοψίετῖδ Ιπίογργεϊίαβαίατ, εἰ Ώγαςςες ἑ)αγΙδΙΠΙ δεπαίας Νἰοοίαασδα-- 
«οὐις 01 πσειη Ῥαπάαγῖ πια ση ΙβοσηΙΙαπα ὨπΙπογῖς οκργεσςΙ! Ηογα-- 
Ηαπ]δΣ απετα ορα5 πεπιῖπῖ Μεηίαξατη Γε[ιοίδδίπις Ῥετ[εοίςσσο γογε Ἱτι-- 

αἰ-- 
(60) ἵα Ερϊδιοῖα Ττασοεφιϊ Επρ]άϊς ῥρταεβχα. 

αλ 3 



πεη ος ο ΑιπΙπΙο 
ἀἰσαραί Φοαεγο]α ΘαηπιανἵΠαπας. Εαπι σας Π{ογίδ οοπδίαΡΙ{ Ἱο- 
ἨΟ5, Ροδίογηα!15 [ααάε οτεδοεπίες οἱ Ν. διάοτίι5 εί 6, Βαἴα]]ο- 
γα5 ΡΓορίογ ἰδία 4ποσε πλεχ]ία νῖγεπε, αἰάαςο α Π{εταίΙ5 Ποπαπί- 
Ρις οεΙοργαράπίασς ἆπσα Ἠοπαίπες ο,θουγί, αιιοδ Παβιεγο οο]]ο- 
5α5 οἱ ΙΓΓίςογς5δ πια σηο5ς 515 {οπεῦτίς ]αοεηί ἱπγοϊπ, θεά πο- 
πηΙΠΙΡΙ15 πηπ[α[ἶδ απάς σοἵπρογ οαἆσπι ἴπ 1ου τετασι Παπιοπαγαπν 
ἐ]ιοαίγο Ππάϊνασ {αρα]α πο προ πἰπιίσω οΡάαοα" αὖ ἰαδςίπίο, ἆπας 
ἀῑεσγο, οοσρογαπι Ροί]ᾳ5 ροίδε(αα... 

1π Ειαίβο, ἆπαε οὕσι ΗΙρρο]γίο σἴπια] ρυοςξ , Ῥοιϊδδιπαινπα 
Ειτρίά!5δ εκ ρεγά]ς 'Γγασοεαῖῖο το] αςίαςπονα απαάαια ταβῖοπο 
Ρετγίγασίαπέας; Βαγιρίάϊς δα]ίοπα Ενά {ος ρτοξαἴασας, 1οοἱδδιαῖς 
εἴῖαπα Υἱτῖ5 ἱποοσπίία Ροὔπααϊαπι Ρεγάϊίογαπι [Γασπιεπία παεάαπι 
ος ρτίς Ν5.5, Ρτοία]ϊς εξ, Ῥτασίος οοίστα, Ἠϊο ποπ Ιπάἰσαπάα 
Ρη]οσορλίαπι Εατιρῖάϊς αἰίῖσι, αἴσι5 Ίχας ἵπ Ῥατίε ἀείοκί αααθάαια 
ποπά ση, ορίπος, 1η δπα ]ασε οοἱ/οσς:ο, Είηο εἰἴαπα Ιη{ε]1ίσογο 
Ροίεγαπί παγαπι Πίογαγατα σίαα1οσῖ, αρῖσς Εανϊρίά[ς απιὶδδογαπι 
ἁταπηαίατη δί {ατα τα {τᾳ τερεγ{απίαχ δαορεπαΠιστο γηαϊα ΓΓασιπειι- 
ία, (παΠίάΠΙ 1η Που (ποσαςε σεπεγε Πίογατπι αἆλαο δαρεγδιί Ῥετ- 
ασοπάπιηας ἄποά ΟΠΠ εκ Ὦ. Γοορατάο, Ῥεφ]σετο, Ο«αδαιβοπο, 
αἱΙσήπο ]αῦ1 ἀῑδοί Ροίπεταῖ, αὐ εο Γεζηιο ἴαππροτε Ρ]οπία5 Γα1ί ᾱ- 
ηἰπια{νοΓδΙπα, ἆπο Ιησεπ]ϊ ᾳπἴδααο δι] Γαιπσιι απαϊραδί]ε ἴπ Α ποίο- 
τες (ταςσος Ιπία]εγαπέ Πϊοματάας Ὀεηί[ε]ας, Εἰρετίας ΕΠ οπιδίογ-- 
Μηδίας, [εγεπιῖας Ματκίαπάας, ἔοαππος Ῥαγίογας, δἵπή]εσαις, 
ΑΛ ά Παης ςογίβροπάαπα Γ)ἰαἰγίροῃ, αἲ Εαγῖρίάϊς εἴῖαπα Πρροἱγίαπα 

οοπςιἀογα(ἴιι5 οχροπάοπάαπι ρετίγασίαπἀππισθ, δαα5 1η Εαγιριάϊ5 
Βαρρ]ίος» Νοίας εγα]σαγί Ρ8δδι15, οχοιΙΡ]Ο 8ΙΙΟΊΠεΡοΙΙδδΙΙΠΙΠ οκ-- 
οιίαγ]ί Ἱογοιηίας Ματκ]απάαδ, δρθοίπιεῃ 1114, ἱπίον Άποσ]ος, ππππα- 
πΙία(15, πιοάςδίίας, αίσιιε εγιἁ{[οης Παδίτε, απο αίπαα Ππαί{8-- 
ΥοΠίΠΣ οΠΊΠες {πῖ Παπο αγίεια ἱγασίαπί Μαθίσαια { Λοοιγαιἰδδίπιας 
ἀϊ]ισεπίέῖας γΙτΙ ποίῖ5 Ιηδίγιοία πίτασαε Εαπίρίιαϊς ἐρ]]σοπία πορῖδ-- 
οσα αἱ {παπαΡΓΙπλΙΠὰ οοπηπιαπἰσσίατ ριι Ησαΐα, ο ηπο5 πἹδσ πα ἀασι-- 
ἀεταδαπί ατιρῖάϊδ αππαίογες, απῖ Που {επιρογί8 ατιῖ]σα]ο διπηΐ οἱ αἰ]-- 
ΡΙ {εγγαγιπι οἳ Π Λπσ]ία Ρ]ατες γα Πἱδδία!, ἵα Βαἰανῖς αἴφας ἴηῖες 
Έ'Γἰδιο5 εἰ]αΏ1 Ίπ9ΟΒ ΠΟΠΠΙΠ]1: εγοπίίαε αἆςο ᾖαθο Βαγιρία! Γα1οἶ- 
ἴα5, αἱ 1ρσῖας Ττγασοεάίας Πΐ5 α[σᾳιποί απηϊς Ργος ὑπ Πλα]ΟΓΕΙΗ Ἰα- 
επι αοοερογῖηί, παπα ἆποβις Ιηίεσγῖς 5εσπ]15ροδί Πίογας τοπα/α8, 
Ὑοίοτίϊ, Μαγοιῖ, οείεγογαπΊαο ἀλΙσεπίῖα Γογίπε {απίατα δα δεῖε 
ἵπ διίμρας ααἰρασάαπι Ιοοῖς οοπιραγαπαἰδ: ἆπαδ Ιδί]αο  ῶ 

ἃΓ. 



ΙΝ ΕὉΟΒΙΡ. ΗΙΡΡΟΙΥΤΕσΜ. τν 

Ῥατίμο]οπιαφας Βαγβαήογια5, γὶγταεσε ἀοοιϊδίπαα5, Εατ]ρίάσπα 
ευη ππθπα δογιρἰἶδ Οοβἱοἶριις οο]]αἴαμα , αιιος δοΙΡΙ! Ῥειγιας Υἱο- 
ογίας (7), », ΙπΠΙ15 ]ουῖδ επιεπζαγεταί.”. Θες Πα]α5 οἰῖαπι Ἰα- 
Ῥογε παπ(ααπα Ῥπρ]σαίο οβΓΕΠΙΠ5; Ἠύρετάιε αἆθο δίΥε εκ (ο- 
ὀἱαΡ15 γοία5{15 δει εοπ]εοίατίς ἱησεπῖοδὶδ οεπίεηος πορῖς βα]α5 
Τγασ]οὶ γετει5 ἱωίοσταγιπί, Ῥγασίεγ οοίστος», Μαγκιαράας, Μας- 
δτανίας, Άπ]αςδ Αιηίοαφ. οἰεσαπ[δδίπιαδο 104ΏΠς65 ποδίεγ ΡΙοΓ- 
δ0Π115, εἰ Ἰεπ]αωῖπας ΗεαἰΏΙαδο Ηἰ5 έσο γΙτῖδ οστερῖῖδ ορίεΓΙδ- 
σας Πα γαπα τεσήτη ία ἀἰσθί5, ααὶ πατάς ]αδίσαπάι Πρ εγιαίετη Ίοε 
1π ΒεΠΕΥΟ Π{ετατατα γἱίπρετο, πθο πιεαπι οοπβάο ἱδρ]οιίαταπη, 
. παπάο γετο Β. ΗεαιΗ{ γἱτὶ Οατἱδαἰπαὶ ππεηίίοησπα {οοἱ, ]αροί 
Ίου Ιοσο απαεάαπα ἱπίστ]ίσοχο, απαο νἰἀετὶ Γοτίο ροΐογαπέ Πίπο 
αἰίεπα, ποστς συηῖ Ίο. 1π ΗΙρρο]γίο γΥεΓδις δρατίοδροτραιι- 
εο5 ἰαπίαπα γ{ἆθου παϊΠΙ ἀοίοεχίσσες πια]{ορ]α{ε8 1Π 1) Ποεπ]ςςῖς, οὗ 
εατα Ταξίοπεια ἆααπι αῑπσί ἵπ Ργαε[αίοπε (8). ἔπ Βατῖριάϊἰς φοἳ]]-- 
εεὶ ΓΠοεη]δδίς, ἆς τηῖ]]]ο δεριϊησεπἰῖ5 εἰ ᾳαἰπαπασίπία γετδίρα5, 
απαίπος οἱ γ{σϊπ!] τε]οοί, ἵαπόπαπα Ιπάίρπος 56ἆς «ιιαπι οσοαραη!ί, 
απἱ α πια]α ππαη. οοπά]ίο5 αἴ(ιο αζπ]{εγίΠΟΒ. Αοοϊόί αιιοὰ Γαεῖ-- 
Ίε ργαενιάεγαπι Γπἱαγαπα... Αμαήςε ἵαπιοῃ ο αταπα Ῥπίαγεταπα, 
απΙ νογδα σπα Ιδίογατα ῬαίγοΏιπα 5ο Ῥτοβίογείαγ. δες ἱπργογίδια5 
γεπΙ{ οκ Αησιία Ρἱεγίδᾳπο ἀε[επδογ» {ποια {αγΙρΙς1 πηϊβΊαας αἆεο 
Ρταϊπ]ος, Εοπ]απιία ἨΠεαίλ]ας, Ἰνοιςδ δἶγο Πμουοηίρας ἵπ ἰτος 
Ἔνγασϊοος εὀῖ5 ἂς Ώαταση ἰίεγτατ ατα διαάτοδίς μοπαϊπίδιας οἱ ἆθ ΜΊιι-- 
δα τασ]σα 5αερῖτιδ οσγεσῖε πηετ](5» ἵη οπ]τι5 γασδίαπΙῖ5 γ]τὶ ἆοο- 
ἐτίπα που 8ᾳπς γη]σατῖ, εἰ γε] αὐ αε(αῖς ]αάϊοίρας, Πας 1η τε ίαπ-- 
ἴ]]α, οα1δᾳ οεοιάἰσδε]αάϊσαβος, Υιοία5 Γ{αοῖ]ς 5οἰαίαπα 1ηΥ εΏΙΒΙΠο 
Έ]άγα ἀϊοσγοτα 1 Ιαπάεπι Ποαί], πὶδΙ 1Ώ αἱο σποάαπι γοΓυί5 ΟΓ-- 
πβπάο ποά τα τν ὨαπιαπΙδ5 πας οχοοδδίδδοί; οτεζο ο αἰάσπα, παῖ 
Ίιας Ῥταείαίῖοπε δΠΊΩ ο οοτ]οοατίς 11α5 αχαδάαα. Ιαάἰσίαπα 
πη]ησαγεῖ, Ἠ1εγί ροίμίςσ5ε, αἱ, Ἠ]ο 11ο γοΓδιι5 ΙΤτορεγοί 1η αΙΘΠΑΤΗ: 
5εζεπι Ἠμσαυαπι ηεσαί 11οαί]]ᾳδΣ πεο ΥεΙδΙΙ5 Ῥοεχ (οἱ δοοαἷο Ιοοίος 
τε]αῖ οοπδεσταίος γοπογαίαγ:. ἑρδεπαςί οπῖσα 1ηΙ]{ο Ρ]αγοδ οκ απο 
Ἡ εἰεπαο ἁταπιαίε οοἩδι! ε]ε]ειάοδ, απαπα οκ οηπίριις Γλαγρί- 
ἀεῖς τε]εοετῖτις αίασε 1π ε8πὰ τει ΗΙΓΗΥ ατοιπηεηίο, απο νο- 
ΤΕΟΣ πὲ ἀοοῖῖδ. δῖί Ποιπϊπίρας αἀρτοβαίιταδ; οοσἱἰαπίδας5, Ίος 

δαερε 
(σ) ναι. Τεείῖοα. Ι.. κκ. ο. Χῑς.. 
(8) Ῥ.χιν οπού) εοπ{ειτῖ ροτετιηῖ Γητ]ρ]α:ς δηρρΠεῖδιις 5ιβ]εεῖτε ΝΤατίςς 

Ἱαπάϊ Εκρίϊςαποηες νείετηπι αῑαιοῖ πηεῖοτηπι Ῥ. 961. 



στι ας ο αυ μέλι λος. 

8αορο νΙ{ῖο Ῥοοσασθδα χασίουπα, πί ΟΠοσπα {αοεγαοί αλεπίςσιπιᾶ 
οαπίαηίοια α {αρα]α ἆπαπα οοπάεβαί, ἰάσιε ΑτισιοϊεΙϊ ]α1α ποίᾶ-- 
ἴαπα, αἱσᾳπο ΟΓΙ1οΙς. ίαπι γείεγῖν ας ασηΙίτιηι 4αατα τεοεη[]οτῖ- 
Ρις. [ά γετο πήγαρασ, ἆς γ]σιπᾶ απσιιος γετδίραδ, απιος ρτο 
δρυ] ἨαΡεβατη 1η Ὀλοεπῖςοῖς, {ετσι Ῥατίοπα οι. γΙς Ο]αγὶσδί- 
πας Ιπίασοίαπα ἀπη]δετιί: Ἠδοπίες οοβαογετῖπι, Ἠαρπεγίίπο ἰδίοῦ 
οσίο γεγδΙ5 ΠΙεοΙΠΗ ρτο αἲα [[οτῖηῖδς απ ἴπ Ἠϊδ τα]ΩΙ σεαϊῖαπι {αοετθ 
νο]ιεγῖέ; ηαπι εχ οοἆσπι ροίπεταπί ατπιαπηεηῖαγίο ἀε[επαί ἑαηα παπα 
Ῥατίρίάδί, θεά ααὶ πωοας νασαίοταπαι η ὑαχίριάεἴς ΙεοβίοπΊιπα 
οοΓΓεςί]οπο5 Ῥ]ατίπας,:  εαϊμίο Ῥτουαῖας Ἰαεῖοτ απαπι απ πιαχ]- 
Ὥε, άαῑᾳαςο γετρα “ ογτοπίϊαπϊ ὕλαπσί πιεα ποηὮ Πλ βοπίες Γοἱο, 

» Οουγίσεπάα δἳ σπα 5αΏε γίδο του Ὠϊπο εταηί, 
2» Άοη ογο δία]ίε τερασπαπς5, απξ αἴπαΠδ ΡΥαγοπιεα; 
»» θα] δία πα οπ]ραπάα ἀείεπς Ῥγαεῦεαπι τεοῖῖ5 10ο ΙΠΗ5 

ἨοαιμΙϊ 1π γειδα5 6Όπτίο οπΙππαἆγετσδίοπες ἴπ Πἱαϊτίρε Ηβεπίος 
εχρεπά!δδειη, δἱ Ἠαο ἵπ ΡαΓίο η]οα ιο δΡεΓοδδΟΤη 1ρ5Ι αἀρτοραία-- 
γατα. Ύεγαῃ ἵῃ ΠΠ]Η15 αἆεο ἀῑσδιάειπας, πε δρες Ιδία γιάεαίασ ἴπ 
{1 ἁδαπα {οπρια5 ἐσείία Ραΐίπτα, πο αππἲ Π]]ε δ001η Τη Π]5 δεπἰεΠ-- 
ίασι μια{αγεγῖέΕ, απῖ πηϊΏί 5α]ίοω {οσογίί τηασὶς Ῥτοραρί]επι, {η- 
ἴογεα δια οπίαπο ππαποβ]ὲ ορίπ]ο, ο άπῃ οπίαπο αΠΓΙατη ]αά{ο Γη 
δαι15 Αἰ{ἰοαταπα ε]ασαπΙΙαγιΏ σᾳδίαᾳ5» αἆεο ἀῑνοιδιδ, τπί πΙηῖπης 
δἳί παταπά ατα, Παῖο Α.ῑσος αἴ(αο Βαγιρίάεοδ νετςά5 γ]άέτι, αϊ 
πηϊμῖ Ίου {πσεπίο οδΡρΙία γἱιάσαπίασ αἴσας Ἱεῖας αενί Ἰοσίσιθ 
Ῥοδμ5 παΙπ ης ἀῑση], Όασ τὰ αἄεο οοπδεαπα Ἠαες εδί ταιῖο. "Μα]-- 
ία, {ρπαααπα οογΣοσίος, Ργίπηιι5 οπιπίαπα Ἠεαίηῖας Εατρίά! :σοἩ-- 
ἐπ, ἆπας, δἳ ]οσογεπίαγ Ιπ' Ηρτίς ποδισῖς να]σαία, παϊΒί {ααι-- 
ασσαπι αἁπ[[εγίπα απαπῖοσῖας πάς γ]άογαβίας ἀσατραπάας α)ας, 
Λίῑῑςο 86ΓΠΙΟΠΙ οοπσγαῖ5; 1η ΘΟΓΙΙΗ 1οσ0ο οοἱ]οσαῖῖς, ()αοά 5ἱ {ος-- 

ο γοτρα ἰαπίαπι ἁαία δῖ φπογαϊατ Πεαϊβῖας, 1ρδίας απαςό ατα {η 
Ῥττίριάς Ἰεσίοιο Ῥτοροπᾶπι, ααδ αΡΙ, Ρτο]αίίς ἵπ παθάἵαπα 
εχοπρ]5, Ιορίμπιας ΑΠΙοᾶσσιιο δοεπας πποηδίγαγογ]έ αοοοπηπιοᾶας, 
54Ροί γεγδίρι5 α[ἰφποί ἵη ΕΠουηἱδδὶς Πίοταπα Γρίπχας 1 οοπδί απ, 
ἆε(πε τορας Π]]αο δρεοίαΡΗΡιι5 Ρο Πίεγας απη]ος Ροίογίπχα5 οοἩ- 
{αρα]ατί, Η]15 Ιδία το ]ουῖ πος παϊῖ, πεπιπο, πί οαι]άεπαι αγρῖ-- 
ἴτογ, ἨΠ οαίμ]ο νιάσΓείτγΣ 41ο δαΐτις {πογιί 4ο Πρροίγιί ἀἆκαπνα-- 
το απαεάαπα ἀἱδραίαδδο Ἰηασῖ5 1Π Τοπ ργαοδοπίσΠι αοροιηπιοᾷαἴα. 

1η Οοάἱοε ἔ Ιογοηίίπο, δἱοαί Βαοσμαμα5 ΕαγΙρίάΙδ ΠΟΙΠΕΗ Ρταο-; 
Πρ]. 



ΙνΝ Ἐὐσβιρ. ΗΙΡΡΟΙΥΤὉΟΝΜ. ΧΥΙΙ 

Πσιίαγ Ῥοπι]ιοῖ, Πενθεὺς, ΗΙρρο]γίας ΙΠπδογΙρΙίαγ Φαίδρα. «Ῥεπεσας 
Ιρρο]γίαδ, Πρδίο ιποποπίο, Ρμαοάγα ἀῑοίταν ἴπ Οοάΐεο δορίος 

ίσιο {Πο γογδαπῃ Ργοίστί ΕγΙδοίαπια5 γοἰαΐ Τη δεπεσαε 8ἱΡ{ Β]νας- 
ἀτα Ιεοίαπι. Ες Ίου Μαπίρίάϊ5 ἀγαπιαίο τηπ]ία 515 ΤΠ οοπηηιεηί{α- 
τ]]5 αἆ Ηοιποεγπι αά[μιρεης ΒαίαϊΏίας, [γοαπεπίοσ 1]]α Ιοσί {εδία- 
ας ἵῃ Ηἱρρο]γίο, Ρἱπῖ5 {απιει ἵπ Ιουῖς (9) Ἰαπάαί Εαγιρίάσπα ἴπ 
Ῥμασάτα, «πασ(ας Ι]1πο Ῥτο[εγί ἵπ ΗΙρρο]γίο τορογίαπίασ. Α ΗΡΙ 
αποσπε Ρμαεάγας ΕαχΙρίά!5 ἀῑσία,διοαί δαερία5 ἀγαπιαίαπῃ ΤΠΙοΓ]Ο-- 
οπίογες νεἰεγίρι5 οοπιππεηιογαπία 5 {πἱρα5 {οοῖς ἱπάποιΙ Ροδίας οί 
τασοεάΙαΓΙΠά ποπαίπα Πολ οοπαπεἰπἰδουπίασ γἱτὶ ἀοοῖῖ, ΝεΓδις 
θα ποί γε]αί οκ Ειατίρίάϊς Ρµαεάγα Ιοσαπίατ ἵπ Ε]οτί]ερῖο Βίορασῖ, 
{ποθ ε55αβορ/ος]εοδ Παπη εκ. Β]εοίγα δαρεγςεῖίο, ἔππη οχ (1 οηστ)- 
ο οοηδίαί Α Ιεχαπάτίπο, Νεα ]οσα ᾳαϊάεπα Αγιδιορ]ιαπί5 (το) αἰοιιὰ 
{ασι]ο ρει5ηαδοτίπί, ΕΠαεάτας Ἰαῖο ργἱαῖ(ας Ἱπάἴέιπα Τγασοοάίαο 
ποπποῃ. Ροϊαίί αίάσπα οοππιο(ο ου 1άεπα αγσαπιοπίαπα αὐ Εα- 
τρίάα ἆποααα 5διβ ποπιῖπε Ἑ]αεάτγας ἰγασοίασὶΣ απο [οοῖιί οετία 
Φορ]ιος[ες εἰ (ᾳα]]ογαπι Ετασίοιι» Γοαηπες Βαςἴπίας. Γοίπί! οἴαπῃ, 
απαπάοφιἰάσπα οετίο οοηδίαϊ ἀπρ]ίοσπη εχσι1ῖσσο Βιαπῖριάοϊ ἀτα- 
πιαί15 ΕἰάΙΠΠοποπα, ΡτίοτΙ ΠΟΠΙΟΠ ΕΡΠαεάτας, Ῥοδίεγίιοτί , παπ]έπηι 
αὐ 1]]α πιπίαίας, ηΌπΙεΠ ΗΙΡΡΟΙγΗ [π155ο ΙΠπάΙζαπαΣ 4ποπιοάο 6ΟΓ- 
Υεοί]5 Γ)γαπιαίαπα δπογαπα άἰΠΙοπίριις Οοπιίσος ἀῑνογδιπι α ργίογϊ 
Ώοίηεη Ιη{ετά παπι ἀεάίσ5ο Γδαάσας 0α5δααβοπας ἀοομΐ (11). δεά 
αποδ πονΊππας Ύ εἴογαπα πίταπε Πα]ας ἀταππαῖ[ῖ6 πδος ΕάΙοπο, 
ῬΤΙΟΓΕΠΙ αεζιε ας αἰ{εγαπα δΠηρΙοΙίεχ Πρρο]γίαπα ποπαϊπαη!. ἴπ 
Φίοραεῖ Ε]οτἱ]οσίο παδαπαπι ηῖ5ὶ ΗιρροϊγίΙ ΠΕ Ἱποπίο, αρί γετ- 
δᾳ5 Ῥγο[ογιπίατ ος. ΕάΠίοπο ἀταπιαῖς Ῥοτάία (19). 

ἔπις γείεγαπα Επρρο]γίαπα Εατῖριάϊς Ῥγίογεπα Ιααάανίῖέ ποπαῖης 
Ἱππολύτου καλυττοµένου Γοἱακ (10), Ῥτοραβι[ τος εἰίαια «οίπι 
Ἱππόλυτον πρότερον" αἱ εζ1ΙΙο, ἆᾳαςο δΗρογεδί; εποπάαία ἀῑσία Γιξ 

Ἱπ- 

ς 
(το) ΙΠ Βαπῖς ν. το75. ΤΓπΠεσπιορμοτίαζιδῖδ ν. 554. 
«ττ) Απίπαάν. ἵπ ΑἴΠεπαεΙ ,. τά. 6, ΧΧΝΙΠ. Ρ. 911. 
(1ο ) Εάῑτ. (6ερηετί Ῥ.όᾳ. ν.5ο. Ρ; 149. 18. 199. 44. 5115 5ο. 306. 7ο 

9ὓ5. 90. 96δ. 17. 439. 90. 494.509. /79. 35. 569, 59. ἵῃ Τ,εἰάεῃδίς ΒΙ1011οτῃ. 
Ε]οσ[]ερίο Φ45.Ίοεο εκ Εμηριάϊς Η{ρροίντο φυδ[ΙοΙπΏσΣ Ίδία: τοῦ αὐτοῦ Φχιδιᾷ» 
Έρως γὰρ ἄνδρας εἴς. οπ]55Η5 1δἱ Ίοει15 ΓΕ ΙΠΕΕΓΠΙΕΟΦΠΙΠ5 Φ6ΡΠΟΕΙΙ5. 4πειη ργαςὺ εξ 
Ἐάϊπο (ερπετί Ρ. 385. ἵαπεπιαε Ίπε]ῖοι Οοάέχ ἘτίηςανεΙ]ο ευ υπηπ]δίταγίε, 

(13) Οποπιαςί, Τ,. ΙΧ. δεΡΠΙ. 5ο. 

ϱ) Ἐυκίαιμις ἵπ Ἠοπιει Π]αάα Ζ. Ῥ» 489. 534. ἴπ Ἠϊαάα Η. Ρ. 568. 19, 
1ο 

" 

Ἅκπκ 



πτιπ ΡΙΒΩΝΙΡΕΙΕ Ασία ας 

Ἱππόλυτος δεύτερος" ποΥο 6ΓαπΙΠΙΔΙΙΟΟΣΗΠΗ; ππί δἷο ἀϊγογδας ο[αδ- 
ἆεπι 1λγαπιαιἶς ἀἰδιμησιιογο δοἱοβαπί Εάῑίοῦςς. Ὀί ποδίγῖ ἵπ οχ- 
επρ]ατίρας Ιδογίρ]ίασ, Ἱππόλυτος σεφανγφόρος [εδγολίο (14) 

Ιααάαίας, οἱ Εγὶςοῖαπο (16). Τὸν δεύτερον Ἱππόλυτον «ποαιιο ἆῑο- 
ταπας, αἱ α Ῥτίογὶ ἀἰδιπσιοτοίαν, οἱ Στεφανίαν, ἰοδίαίατ Αποῖος 
νοἰογίς αἀποίαοπῖς (16). Εταππαί16 αγσαπηοπίο δαυ]οσίας, {οσο 
Ρο] ἱαοἲδργίπηας αδαδ (αυ Ππηας σαπίογας (17) ἆπος 5αδρίσαραίας 
Ετῖριάϊ δοΏρίος Η1ρρο]γίο5, », αἱ δοπἱρδίἰι Φορμοοίο» Όεάῖρος 
5» 41908, ας ἰοίϊάεπα Α]αοοδ.}. 9εὰ γογε τποπαῖί ἠΙοἰαγάας Βεηί- 
Ίο]15 (18). Ῥτίογεπι ΗΙρρο]γίαιη. εί ΡοδίογίογοΠα. ΠΟΏ ΟΠΙΠΙΠΟ 
ἀϊνεισας Εαΐδδο {αρα]αδ; ΗΙρρο]γίάπι απίοπι, «ποια Ιοσίηδ, 
Στεφανίαν» ποπ πογαπι ἆγαπια, », 5οᾷ εοτγοσίαπι ἁαπίαχαί αἰφας - 
5. Ιπιεγροἰαίαπα, ὁρᾶμα διεσκευμσµένον. ο8π 1π Τεπι 0 αδααβοπισα 
οἷῖαί 4ο ἀϊοσραπα 1οσο εστορία ποϊαπίσπα, απἰραδοιπα γαΓΙά Ροδ- 
δεπί Αἰπεπαςῖ Ίουα οου{εττί (10). Θαπί απίοπι δρώµατα διεσκευ- 
ασμέναν Πιια5 ο’ Γέεία5 /αὐπίας ἀῑχίι() αἰποιϊαπας (50), γτεἰγαοίᾶ- 
ἐα5 εἰ εκροίία» 6ε]]{α5 (01). -- δαρετδίίες εκ ΗΙρρο]γίο ΡΓίο- 
το γΕΓ5Η5; {11 ΠΟΠ. ΠερεσιάΠίΗΣ Τη ποδίτα , δμῖ5 Ρ]εγοδάπε ]ο6Ι5 {η-- 
ἀἰσανί, ααίρις ρτοβαΡ1 {ος γιά εγεπίσ ρτίπχαπη α Ροδξία οο]]οσα(1, 
δεᾷ δαπί ιπίου [γασηιευία Ργ]ογί5 ΓάΙΠΠοπίδ οιπῖδδα Βαγηεςίο, ἆπαδ. 
ΠΠ] Ῥασπς ΡεγθιαδεσΙΗί ἰοίαπι ἀγαπια[]5 οδοοποπηίαπα ἴπ ΕάΠΙοπΠα: 
Επίσδε 5εοαπάα πηπἰαίαπας ἴπ ῥτίπια οο]]οᾳπαίαπι οππα Ηρρο]γίο 
Ῥ]ιασάταπα, πεο Ρεν Ιπίοσρτοίσπα, 5οᾷ ἱρδαπι αΠποΓοΠΙ γετρί5 οὐ-- 
5οαγ]ογίΡα5 ΙπάΙοαςδδε ΡΓΙΥΙσηΟ ΠΟΥΕΓΟΔΠΙ, ποῃ αὐ ογασα]ο ΓΟΥΕΓ- 
5απα ΤἩεεεᾷ , 564 αὖ Ιπβοτῖδ τοάΙοετη ἵπ ΦΟΕΠάΙΗ ΡγούΙΙδδο; αίᾳαα 
αἆςο ἵπ ΗΙρρο]γίο ργίογί εαπιάοία ποηπαπα παπα ΤΟΓΗΤΑ Γαἶσςε ἀἱδ-- 
Ῥοδίιἱοποτή , 4αα]15 πχιπ]ἰο ἀοίογῖος ομίῖηαί ἵπ ΗΙρρο]γίο Ῥεπεσαος 
ουί δαδρίσος Ιοοίαηι Ηρρο]γίαπι Εαπρίαϊς ΡγίοΓοπι, 1Νοο {απιεπ 

1πν- 
(τη) ἵη νοςε ᾽Ανασειράζων. 
έατς} Εάν, Ῥμτδεβή ϱ. 11668. 
(τό ) Ἔστι δὲ οὗτος Ἱππόλυτο Δεὔτερος καὶ Στεθανίως προσαγορευόµενος” 

ἐωφαίνεται δὲ ὕστερος γεγρβαµμένος τὸ γὰρ ἀπρεπὲς καὶ κατηγορίας ὤξιον ἐν τούτῳ 
διώρῤωται τῷ δράµατι. ' : 

(17) Ἰονατ. Τ,εεῆοῃ. Τ,. νπ. 6. ΧΧΤ. 
έτδ)}) Ἱα Πρίδιο]α αά Το, ΜΙΠ]αππ (Μα]εῖαε ΟἨτοπβῖσο 5ηδ]εεία) Ῥ. 51. 35. 
(το) Τ,. ντ, Ρ. ο47. 6. ΥΠΙ5 Ρ.958. Β. Χ.; Ρ. 490. Ει ΧΙ» Ρᾷ6. 496. Ἑν 

κιν. Ὁ. 669, Ε. 
(5ο) Ἰπδήτας. ΟταῖοΓ. Τ,, κ. ο. Τ, ϱ. 807. 
(οι) Ίου, Αἰῆς, 1,11. 6. Ηξ, Ρ. 91δ. 



αν ΕὉΟΒΙΡ, ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΝΜ. τις 

ΙπιρεάϊαπέΕ, ἀδία, «ποπηίπιας οεηἰεπὶ γογσιι απί ΡΤοΓδΙ5. Ιἱάσηι 
1η πίτασπε ΓΠπετιπί ΕάῑΙοπα, απί 1η αἰίετα, ἱσπίαπα Πο ]]ιο 
γοςο πιπίαϊΐα, Ιεγίίετ ΙΠπίεγρο]αίί: γιάσπίπτααςε Ευτῖρ]ά(5 δί- 
ἀῑοδί οκ ΗΙρρο]γίο Ῥγίογτο ἀίνειδας απαδζαπι Ιεοίίοπος τη [άῑ-- 
Εοηί5 οογγοσίας ππαΓσΙΠΙΡτι5 αἀποίαδδο; αἱ Ἠίπο ἴπ Ὁοάιοιρας 
δογίρεΠά! παία δ)ί ἀϊγειδιίας ἆυαο Πρταγδ ἱπυραϊατί ΠΟ Ῥος- 
8. Ἱπ Ες εἰἴαπι αἰτίάδαπε ΕΒιάπΙοηί5 ογιεπάἱθ πποηδἰγαπς[δ- 
αιιε Ιεοοπίρις ποπ]. αἀβραϊ ἀΙσοπίίας, 

Ῥτίον ΗΙρρο]γίις νὶτίς [ουἱδδίπιῖς, απίπ 1ρδί Βεπί]ε]ο Ἰο- 
«ο ἰπάϊσαίο, 1ΠδογΙρέας5 {μ1556 ν]άείτιχ α (σταπιπιαϊἰοῖς Ἱτπόλυτος 
Καλυπτόμενος» ,, ἆπος ἵη εχίτοπια [αβρα]α οἷο ἰοήπαίας Ηρροίγ- 
 ἴαδ πιοτιραπάα5δ (γε 1468) 

.» Κρύψον δέ µου πρόσωπον» ὡς τῶχος» πέπλοις. 

.» Α]ογί Στεφανηφόρου ΠΟΠΙΟΠ ἴπάΠίΙπα, Ρτορίογ Ἠαοο γετρα ΗΙρ- 
2» Ῥο]γίϊ ποη Ίοησε α ΡΓΙΠεῖρΙο (Υ. 79), 

”» Σοὶ τόνδε πλεκτὸν σέφανον ἓξ ἀκηρώτου 
2» Λειμῶνου» ὦ δέσποινα» κοσµήσας Φέρω. 

ΟαπέαπινΙ5 απίουι Βοπί]ε]ας, οπῖ Ἠας ἵπ Ραγίοργασϊνογαί 01, 
Οαπίετις͵, δἱρί ρεγσιιαδὲδδίμιώηη εδδε 5εγιραί, Ῥγίογοπη Ηἱρρο]γίαπι 
εαπ ο) ο8ΙΙ54Π1 Καλυπτέόμενον 0596 ΙΠΒΟΤΙΡΙΙΠΙΣ πη]Ηῖ {άΠ1ςΠ, ράσα 
γἱτὶ μ5 1 Πίος Μακ], ηοσιιο σα ΤαίΙΟ δα[δ[αοῖί, ποΓι6 οἵαπι 
εαπδα αὐρατεῖ, ο) παπα τὸν πρότερον Ἱππόλυτον ΟΠΊΠΙΠΙΟ ΟΘΩδΟΥΟΠΛΙΙ5 
Ἰηδογίρί απ Γπ155ς Κάλυπτόμενον. Ναι ΠΠ] ργίπιαπα 1Πεδί Ιδίτεί- 
αυ] (14085). εγ 1]πο ροίηπι Πόππεη Ιπάετοπί ἀγαπιαίας απαπι 
ΠΊΟΓΟΙΩ ἀοδ]ρησί αδαΙδδίπαπα, Ῥγασῖοῖς 5α6ρο εοπηπιομιογαίατη, 
σπο επαγεΓὰ {οσεβαπ{Μ γοδίε{η]οσία,[αοἰές ργασδογίίπα {ε[ογηπαία 
γε]αραίατ. Ώειπάο δἱ ἵη πίτασιςε ΕΡάΠ. ΗΙρρο]γ!, ἆπος 5{α[αῖςσθο 
νιάσοίαχ Βεπ!]ε]α5, Ιδέῖ {πογ]ηί νεγδας τεροτίῖ, απαο {(απάσπι ογαξ 
οαπδα, ϱἳΣ οὐ Ιδίος νογςις ἀϊγεγοίς πίτασιιο Γάίο ποπιπΙριις 
Ἰησ]σηιγείαγ Ταπάεπι πασά παπα αραιά Βιοβαεπη, πα δ( παπα αἲἱΡί 
εηεπί]ο Πί Ἱππολύτου καλυτπτοµένου, ἨὨϊδὶί ἴπ ππῖςο Ίοςο: Ρο]]αοῖς, 
απ, γειρα (παεάαπι οχηίρεης ος ΕΒάῑΠοπε ῥτίογ!, οπ]45 απ σπα 
ΕάΙΠΙο Ῥοδίοτίος, εἰ οπιεπάαία, ΑΙοίΐδαπε ]πάἴοῖρας ρτοβαία» 
Ῥτογσας ομδειχγαδδεί, Ῥτορίογεα, Ώπεα (πϊάστη δεπίοπίῖα, «ἀῑχο- 
τί Ἱππέλντον καλυπτέµενο. ὋΌς ἩΜοπαπάτο (οιπποο ϱ) πἱπο]α- 

πα κτο ΠΠδ; 



Χχ ΡΙΛΑ 5 ΑΙ ασ 

ης (232), ΟΠΙΠΙΡα5, ἱπαι]έ, ο]πθάσπι ορετῖς ααοίοτῖβα αμσίτι- 
22 Πί ποιποπ, εἰ Γα]σογο (ποάαπα δᾳαε οἰασίία(16 ἴεπεβργας οράα- 
» ΧΙΙ}: γασςο ἀῑσσγείαχ πάντας ἀπέκρυψε, νε] ἐκάλυψε" 4πογαΏα 
Ίου τατῖας., Π]] ιά [γε επίοτ ἵπ ἵ]]απα δεπδαπι (ομίασ, Αα σπας- 
ἆαπι ο]αδάσιη () αἰποιιΠαπῖ (26) Πῖο αἀδοτίραπα, γα]άο αἀρορῖία: 
.» (ουγεοίαθ (ΔδΟΝΥΙ/) Γαρι]αδ [η οσγίαπηοπ ἀεβεγγο ροδίοτΙοτίρα6 
5» Ἑ οξ(ἱ5 ΛΙΙιεπίσιδο5 Ρεγαίδετα, δαπίαο «90 Ἠιοάο ΙΙΙ «ΟΓΟ- 
5 Ὠα{1 3. Πεἰτασίαίαια Π Ιρρο]γίαπα οσα 1η οεγίαηεή ἀοία]155οξ 
(ΟΙγπιρ. ΕκχχνΠ, αΠΠΟ ή») δαρεγαῖῖς Ιορ]λοπία εἰ Ίοπο, γἱοίογ 
τοηιποϊαίας Γαἴι ΒΕατιριάςς εἰ οοΓοπαία5δ: Ίος γεῖαδ αἀποία![ῖο {ο- 
ίαίασ Πιρρο]γίο Ργαεβχα (24). Ἠαεο δί Πποη δοία, Ργασοῖραᾶ 
οετίο Γπ158ε γα(Ιο γἱάοίασγ, Ρτορίος {παπι ροδίετῖος Ηιρροίγίας 
(γαπιππαϊἰῖοις Στεφανίαο Ιηδοσιρετείαχ οἱ Στεφανηφόρο, εἰ Ἠα]α5 
απίἆεπα αἀρε][α[οπῖς ἆάῑο Πλ, οαάοπι γα[Ιο Γαΐσσο νΙάείασ 
Ώτιαπποεο (26).. ἴεο Ργοςί ΙΠπ δοεπαπα Ηιρρο]νίας. εογοπαίι5 
(ν Τ2), δοᾷ παπα σεδίαηδ οκ Ποτίμας εοπίοχίαην «ΟΓΟΠΑΠΗ» 
(παπι ἀπροποχοῖ Εἰαπαο 5ΙπΙΠἱασχο» άποά οστοοῖο Μιιδογανίας5 
απϊπηαάν οτί, Ι)ίοί ἵαπιεη εἰἴἶαπα Ῥροϊί οὗ Ῥαάιοιίαπι αἀνηϊ]γα- 
Ῥ]]οπι ἴρ5ε ΗΠρρο]γίας, αἱ «ογοΏα ἀῑσπας, δῖο αΏ Α ος Εαΐ55ε 
παἰσίρια οογοπαίιδ; πο {ογίαςςο τοδρίοίεης Αροιιοπίας Γμί]ο- 
πια (26) ἆς Τιπιαρίοηε, Σηφισόμεθα», ἔφη» ἐςεφωνῶσθαι (σεφα- 

γοῦσθαι) αὐτὸν ἐπὶ σωφροσύῃ καὶ πρὸ Ἱππολύτου τοῦ Θησέως" ὁ μὲν 
γὰρ ἔε τὴν ᾿ΑΦϕροδίτην ἅβρισε. Ν οπετὶ οοπίτα αποἰᾶῖε δαοτα {ασῖοπς 
᾿Γπαδίοπ» οείετα ρπάίοας Ἰηδίατ ΠΗιρροϊγα, ἐταφίγα ᾳποσαο 
Εαογαί α Ώογοτοα φο]λοαίαδ. " ΠππαδίοΠΙ5, ἨΟΥΟΓΟαςΘ «4ποαια 
εα]απαπ{ῖ5 Ροίῖϊ, Πϊδίογίαπι αῑεῖσίε, διπι]οδάαο εοἰ]εσῖίι ἠ]ητο- 
α5 (27), απίδας Ῥ]αγος αἆαηρί Ῥοδδοπί 
Ός Βµαεάτα, Ηἱρρο]γιο, Έλεσεο απαο πασίοῖ ρ]εγαφιε ίτα-- 

ἀππίατ, 1]α, γείοτῖς Πισίοτίας Πἀς πἶχα. πατγαία {λιούοτο θίοα- 

1ο (28), ομαδας ηΙΠΙ| ο55ο ους ἵπ ἁαρίάπα γουοπίας Ιαάϊσαι Ρ]α- 
᾿ ἰατ- 

(55) Τηεῆτ, Οτατ, Χ» 6. Τ» Ρ. δο9ι 
(59) Τά. ρ. 5907. ' 

(ο) ᾿Εδιδάχθη ἐπὶ ᾽Αμείνονος ἄρμοντος» Ολυμπιάδι πζ» ἔτει τετάρτῳ» πρῶ” 
ὑριπίδη:, δεύτερος ᾿Ιοφῶνο τρίτος "Των. 
5 Ότιπιογ ἆππ5 5ος Τμεαττε {ες ατεςς Ἔ. 1 Ρ. τῷδ. 
} Ῥε γα ΑΡοΙοη. ΤγαἩ. Τ,. νΙ» ο. 119 Ρο 249. 
} Να. Τεεῆοῃ. Τὸ. ς. ΧΠ. 

:} ΒΙρΠοῦ, ΗΙ5ίοῦ., Ἐν 1ν» Ον 1Χ1Π. 
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ΙΝ ΒΟΒΙΡ. ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΜ. ΧΧΙ 

{ατεῖας (29), αΡὶ τὰς περὶ ταύτην» αἲί, (ῬΠαεάταπι) καὶ τὸν ὑὸν 
αὐτοῦ ( ΗΙρρο]γίαπι Έ]εδεῖ} δυςυχίαε, ἐπεὶ μηδὲν ἀντιπίπτει παρὰ 
τῶν ἑςορικῶν τοῖς Τραγικοῖς» οὕτως ἔχειν θετέον ὡς ἐμεῖνοι πεποιήκασιν 

ἅτωντε. ΔΛά Ἠἰδίοτίαπι ]αρο[ασιαπάαπα ποπαῖπο {ογδαπ Πἱρρο]γ!ῖ 
ααῖς αβιίαίας, αἰᾳϊιο Λαδοπ Πῤισγοπηηαίο κκ; ἆποά φπίάοπι 
πο. 1Η οηίετ {οοίδδεί, {πί ππρος Ιπ ποπϊπΙρας αὐϊφΠβδ]ηι]5 
ΟΙοπίαρας Γογίππας, ππογαπα, τογΙπ(ο σεδίατατα ΜδίοΓίαΠΑ 
Ιη[ο]ΙοΙδδίππο οοπαία (πασδίγ{ί, 

Οείεταπι δεοππάπα Ασαἰ]οηί5 ΑγιδίορΏαπόϊ πποπἰέαπα (20) 
Ίου οετίε ἀταπιαία, ἆπο, Ργᾶείοτ Εαοάγαπα, µισογόνης (51) Ρίη- 
θἵέατ Ηιρροϊγίαςδ, απηΙ δι Ιπσεπίο ῬοίιΠί Ἑ ατρίάος πΠΟΓΟΠΙ 
θέγείςθ. ο ἀταπηθ[ῖς εχςε]]επίῖα τοσίο ]αάϊσαίι ἵπ αΠΙγογδαπα ΜΙ-- 
οιαδὶ Ατηοϊάας Πασοϊπίας, ταδὶ ὤταεσαπι ἆγαπια οοπωραταί αἆ 
ραίτῖς ουί Εμαοάταπα (32), ἀίπο ἰπίοι αἰγαπησπο ]α οκ. δοᾷοἳ 
δαερίας αοαἰδδιπας, {η ας απίοιι Ετασοσαία, ατα (26) 

Φαίδρην μὲν κτεῖῶεν πυρόεις πόθος Ἱπτολύτοιος 
Ἱππόλυτον ὃ) ὤγνὴ πέφνε σαοφροσύνη" 

5, Ῥιιάιοπα Ρογά1άῑί ΗΙρροἱγίπτη πο Γε[ἰκ οπγα ρηἆοσῖς 25 πππ]-- 
ία ἵαπιεη. 5παγΙδδΠητδ ΠΙΟΓΙΠΣ Πα σ]δίογ οἶγαδ 5ιο5 1]ἰδθίπια 
πποπαί, Ῥοδι[ίπο ἵπ ΗΙρρο]γίο Που ]οπία. οχεπηρ]α πι αη- 
ταπάαε ρπϊοίαςς 1π Ῥμασήτα, απιοτῖ ἱηδαρεταβί][5 οἱ 5εο]ο- 
γαϊαο οαἱαπηηίαςς ἵα Ἓλεσοο, ἰπτρίδδίπιας ογοζιι]ιαιῖς ΒΗοφ 
Πἴαάπε αγσιπιοηέο 5πο5 Αἰ]οπίοηςος ζοουί Εατίρίάος, Γεπι ηςο 
πσπο ααἰάθια οοσαία Ιπαι]οη, 

---- Σώφρονός Υ) ἀπιςίας 
Ὡς οὐδέν ἔσι χρηήσιµώτερον βροτοῖο. 

εὔιονι 

(5ο) ἵπ Τπεδεο ϱ. 12. Ὁ.: 
(5ο) ἴπ Ἐπεδπορμοτ. Υ, 156. 
(αι) νά, Β. Βεπε]ε]. ἵπ Οἶεετοπ. Τιςευ]. τν. 6, χτ, Ὁ. 56. 
(55) Ώαης Ίες Μεπιοῖτας. ἄα. ΠΙτείαίητο ἆᾳε 1Ασεαά,. Βογα]ε ἆσδ. Ἰπςὲν, 

Ἐ. νι. Ρ. 3οο--- 514. : 
(393) ῥεεΠπάΙ ερίσγαπηο Ίπ Απιμοῖοςφ. Οτ. Τ,τ. ο. Ίχχνιή. ο, 

1 αὔπα 5υπτ Αυθοπά Εάν] Χν, ν. 95. Όππεσα α1άε Ισσυπτιτ Π]ήπια αχ. 
Ευτιρίάϊ5 Ηε]εμα Υ. 1699. 

κα Ἡ ΤΝ 



(σα πι 

κα ΡΟ ΕΠ Εντ» 

ΕΕ ο ον νε 
ΑΔ 

. ὉΡδ. 6Α5Ρ. ΝΛΙΟΚΕΝΑΜΙΟ 

ΣΕ ὈΞΣΤΕΑΤτΤΟ Μ. 

ως, (εογορίαο πιοπαπηοΠία Ῥεγοηπ]α 6οεΠᾶς; 

Ιπσεππο Μασας απἰδᾳαἱ5δ 4ΠΠΟΓΟ Ο0]15ε 

Ηὶς ἥετα ΤΠεδιάαε, {τασίοο οαπίαία οοίμασπο, 

Εαΐα, πονογσα]ἁ οπἰπιῖπο οίτιοία, Ἰοσο5. 

Θιοία5 τέ ἱππαρίας δπἀῖα «ΧοΓοςΓε Γίαπας, 

ΕΙ Ίασα γοεπαπίοδ {εγγο Ῥοι αἰῖα Ῥοάςδ 

Νεο πιίπογ ΗΙρρο]γίιας Οερμαίο, Οἱπγταας οΓοαίο, 

Θα]ήβρας Πϊγδαίαδ εχᾶδΙίαΓο ΓεΓᾶδ; 

Οιιοπ1 ππαίας 1]]ε Βου πι]]ο Ῥεγοιδδεγαί αγ Σ 

Ειτία δεά αἆ Ὑεπογῖ οι ταἆάε Ῥεοίας εγα!; 

Οασίας αἱ ἱπ[απάος Ἠογγεης Ἰημιοϊάος αοδίᾳθ 

ΑΡηιογΙί Ραϊἰτίο5 οοΠίΘΙΠΟΓΑΥΕ {0Γ08. 

πο. 



(αση) 

Οζποδίας τί γἰσἰάαο {ατῖῖς αρῖἰαία τχερι]δαξ 

Ῥτϊγίσπο Γιαογίε ἀἷγτα πογοτοα 810, 

ΡΙ(]νοππι, Αεσϊάαο Ἰᾳ5δα, Ἔτοετεπα [πραίτδ 

ῶ πας α ρανγ]άϊς αἱ ἱταπογείατ οὔ]δ, 

ῬΠαοάνα δεᾷ Ιποεςίῖ δοε]ετῖς ἱατραία Ῥαάογε 

Εογιίίου αἱ Ίαπεο οδί αἴιδα ῬίαΓο ησία, 

Ὀιαιπο Οοτοπίάες;, [)Ιείψπηπας ΠΙάΠΕΓΕΟ, γἰί8Πα 

{1655 Απιαζοπίο τεδίξι]55δο γΙΤο. 

Ῥινασαε Ατιοίπο ἀεάοτιί Ἰαμίατο τεσθδσα 

Ἠιρρο]γίαπα εἰ Ὑἱτρί ποπηῖπε σίο οο]1, 

Ίεπιρο Ὠεῖς ταἱ οπδία Ῥ]ασσπέ, δίο ἑαγρία οἰαπάς 

Εεσοτι]ί παπι(ααπα. ογἰπῖηπα Ῥοεπᾶ Ῥεάου 

1 παπο, 1Π 64005 οοηγ]οῖα Γαπάο Ῥοδίαδ; 

"Οι ΟΙατῖος [Πησῖς [οεᾷα ἆοοθτο ΥΙΓο5, 

ΒὈιρ]άος, οἱ Οαπαοσςδ, αἱ ΕΠαεάγας Ῥτορτα ]εσαπίαγ 

Λοϊεγηϊς γαίαπι ἀεάεροταία ποῖῖδε 

«αδία δοπαπί Γνασίοι» Ἐταρϊοϊ ἵππίχα οοἰΠατηίϊ6 

Με]ροπιοπο ἱτιριί Ῥτασιηία ]αδία ρίῖς: 

ΌΏ1αάπε [πο σγεδδς; δοεἰεταῖῖς Ίαστα ταϊπαίασ 

Θπ1π1 Ἰοῇσο Ῥα]]αο δΥγγηχαία γοττίε Ἠήαπις 

Ἡαεο Ῥτοραί Αγτσο]ίοί Εαπρ]άϊς αοἱα ἰλεαίτίς, 

Εϊ Βεπεςαο 1 μας {αυαία Ῥίααδα οΓογίθ, 
επ: 



(πχιν 2 

Βχδοτο Ατὶοίπας Ιαίεργῖδ, αιδ οοπἀετίδ, ππιργαο , 

Ηἱρρο]γία, ἰπποσσαπα, ]α1η τεο]άίναε, οαραΐ. 

Ἴ]λεσεα Ροεπ]ίεαί ]απα ογοζα]{α(ῖς ἴπίσαας, 

Ἔπσπε ΠογεΓοα]ες ἀροῖπο, Β]ασάτα, ἀομος, 

«ναπιαπο Μας]αοηίῖ αἱ γἱίαπι Βρϊάαπτία φαοςοί5 

Ειοδδιά1ί αἲς Ἰαγοπί, Πίο ἁο]οπίε, Ρίο; 

Φ]ο Ιαοσγος αγίας ἀἰγαί[δαφιαο πιεπηβΓα γοροπίΐ 

Νιπο ΥΛΗ ΟΚΕΗΝΛΗΠΙ ἀοχίτα Ρογίία πιςῖ, 

Βρίδδασας οἵἵη Ότα]απ ἑαγρατεπί πποπάα Οαππεπαπα, 

Ωπαο ἀεάιί Ἱπάοοίαο ογεργα Πέαγα ΠΙΩΠΗ55 

Ῥ]ασα γε], αΠΠοΓαΠ (παπα ἰαβίάας Ἱπισέ ἰοίας; 

Ὀ]οεγε σταπάΙσοπαπα «οππιασι]αγεί εροδ; 

Ἡσοπο δαμίεπι Οτίῆσαςο 5ο]]οι5 Ροάαμτίας ατίῖ5 

Επι, οἱ πιοάἶσα γα]πογα οαγαί ορε: 

ἵπ 5αα «ποσα, ρεᾷῖρας δε ποη Ρεποίταηάα Ῥτοί[απίς, 

Λάπιϊσιε ἰοίαπι {οπρία Ῥε]αθσα Ὑοπας; 

Έτ, παϊταία ΠΟΥος οἱδὶ «πο Ιπουπά[ί ο4ογεθ, 

Ώοροτίέ ἴπσοπϊ πορΙ]]ογί5 οραδ. 

Ει [ονεί Ίαν θγοπιίο οματία5, απίρα5 οδοπ]α Π6ιί, 

Οµια]ία ἀαὶ πηασηϊδο Ὠςο ηἰδὶ ΓαΓᾶ, ΥΙΓΙδ 

Αιπια πιο ἀοοίαθ Φαδρεμά( ἵπ ἀοάο ἴαρεί]α5, 

Φλας αάγίά ἀεἰοιπο οο]]οσαί. ἵρδα {]ο]ο, 

ΡΕΤΗΕΟΣ ΒΟΒΠΜΑΝΝΟΣ 

5δµμσου Νου». 

Α Ὁ 



(ακτὸ 
ΑΔΑΏΌ 

ον ΕΕ” Ν, 

ης ου Να | 

Γι δὴ ο ελα τὸ ΚΕ αδοδαξς 5 
π.δ ριοσσση 

ΕΑΡΌΙ ΑΜ ΕΡΕΚΕΕΤ. 

(σα, Μεϊροπιοπας γαίες Βορβίαε(ιε Ῥε]αδσας, 

Ρτασιπία οιῖ ΗΙΝΟΓ δ86ρο ποραγΙί 1Π6Γ5: 

Τεπιρις ἱὸ γεπῖῖ, γετοὶ αἆ Ῥτοδρετα Ταΐΐ5, 
ΕΏοβί{ ἅπο ππργ]Ης ἆωπα χεροπάαί Ηοποδς 

Ίηπσεπιο Ρ]αμάί, τοσα] οαχπΙΙΠο οαρίᾳ5, 

Παίᾳπε απϊπιϊ ΗΟΡΟΙΧ Ρίσηοτα οετία Ῥίῖ5 
Ἰησοπῖο ΤΟΡΟΙΧ;, Ογιῄσαααε Ἰηδίσηί αΏ αγίο5 

Αείαεο ΗΓ ΡΟΙΧ πορ]]]5 εἰοαπίο, 
Ὅιϊ, ἀοείας αἀίρεγο πιαπα5 αἆ γα]πετα Ρτοπιίαδ; 

1Πἱρροίγέωπαι νο]αῖί πππηΏογί5 «56α φιῖ 

Όι οαπΙέ, εἰ ρορα]ἱ6 Ραδοίμι οογγοσία ΤΕΠΙΟΙΙ5 

ο Οοτπηῖπα οοπιπιοπᾶαί Εαπια, ππα]ίσπα Ῥτία» } 

Ταἱ]ος, απ εἰ πιαποδ γοπῖεης νασα [ίνα 5αῦ ἴπιο 

Αγιηβείς πιασπϊ ποβῖ]ο ]αοΐαί οριι52 
Εα]ογ32 απ, αἀδίπι]] γαπα 5ρο Ίαδας Ποποσί5 

ΟΡµααα δορἠοοίεο ἰαηπσίίας ἱην]ά[α 9 

Ἱ.. οσα ΡΕ. 

Ἁ κκ ΖΙκοΟο 



{ πχνι ) 

υΓσγλο σσ. {αλ ΗΡΕΜΟ, 

ω ο πιο σνικτα 

ΓΙ ΣΟΛΙΡΙΡΕΥΗ ΗΙΡΡΟΡΥ ΟΙ 

Εις ΕΝ. τ Ἡν 

. 5πᾳ5 ΗΙρρο]σεας, Ίαπι ρα]οῃγος Ιπίοαεγ ασίαδ.ς Ἂ 

ΟεσΗί αἆ αγιίβρες οδει]α {εγτο πιαΠαθν΄ | 

Ἠ]ΐο πεσιο ἀολαδὶ Ῥαΐτῖδ ἱποοηδα]ία Ῥεεπιοβαπέ 

Ψοια, πεο αοζπογεῖ ΠΙοΗδίΓ8 δίαρεπάα Ι)εῖ, 

5οὰ [ογω Βατροτῖες; θεά ἱπα]ίο ἁσμίαο Υοἰαδίας,, 

Πατδας ἹπΠαπιαπα ἀἱδ]σεγο ἀῑδὰ ΠΠ. 

Βαΐνο, οαδίε Ῥαεγ! Υοτο παπο Υἱρίας απά!δ., 

Γοσίογ Αγίοίπος ααὶ {πδατο 10118. 

Λί τα (Γαοαπάο οαί Ρεμᾶεί αὓ ογο ]αγεπίας, 

Αιδρίος ία, (Οατίῖδ Σια εἰσαπάα δᾳογ5 », 

Ῥγγπια οοἰπαγπαϊο οι {απάετπι Πατίρίάο ἀϊσππτα, 

Ιωπίαπο ἀἆδρογδα Ίαμο πίοιδάπο, Πιῖι) 

Β]δίς, τα, 1Ο0ΟΡΟΙΧ, οίαίος Ιπάε[εδδο Ραἱάβσας; 

Ῥα[αάος α Βαίαγο Ππιῖπο δἱείο {ασαπα, 

Ε. 



(κατι) 

Ἑί οἴσίον, ἁαὈιίατο πείαδ. επ 4πσασ Αροϊίο 

Οπιῖπα ἴεγ εἰίπατα {αηδία δοπαπίαο ἀεάῖί, 

ΑΠα Ὕαἱς ἱησεπῖ παϊτείας αοαπαῖηα ὦ Θούεαν 

Οτα]α ἰΐ ]οδῖι Ρεοίοτῖς ἄγος: Ύεπαθς 

ΤΊαπι οἰπροί ο ἨΏβάο τοάαεσς Ηε]ίεοπο Βοχογοθ. 

Μιδιας Ἡγαπίεο πεοίατο ΕΠοπας α4παϊη» 

Ίαπ ἀεδιάρτίαπι Τ{ροσί ποσο αζοπαῖῖ. 

Όντπα ῬετοήπαπΙ οπΙ δἱεί απιϊοία:. ογοςο ΄ 

Απίζα γιραπίή]5 Βἰπιρίεα Γαγοσί]ας΄ α]ίατ 

ΤατοείΣ οογί[εγαπα: οοποιαίααο ΠοΠΙΙΙδν 

ΏῬίασάς ΟασιαΠᾷα πα: ἐα]ΐ5 ασοπιἰα νιγειῖς 

Οοπθογαῖς εἰ σαδίᾳ5 -5ε]]6 γοπειος αάπαδε 

αμο]ίσήας Γασαςκ ταάποαί ἱπεγιῖραδ 4ογάπὰ»ι 

ΟµπΙρας πγίσας, ο πιβοῖς {ρ5ε α1ρῖν 

Τε ραςῖς :σοπηΙεπ(αξ’ απιογ5 πες λαχίάα. ὍὈτῖςι 

Βὴε, 5εά Ηγβρ]αέο Ππσπα Πᾳποτο πιαάσης; 

Βρίδοα αρετοϊα, παρες, σταγίίαδᾳαε ἰοραίας . 

Ώϊσπα Ιεγί. δαηπα”, δίοῖσα σοπΠδ αὐεδί.. 

ας, ρεπαδ Ισπανιπι Ῥ]αοεαπί δΙΡΙ ἀοίο Ὑαοεττας, 

Οιος νείῖτο θίσπαί οαθοι5 Ποπογα {4ΥΟΓ, 

Τε Ῥία αἴπιρ[ίοίίας, ἵσ οαπ4ος αιπαδί]]5 ογηαξ, 

Έγοης(αο, Ὑόζοσαηόϊ ποη. α]ίομα οοῖ, 

ποικ Ὁ 1α- 



{(σακτης ) 

ἵατασαο Ρχασἰαδίτὶ οοσπαία πποάςδίῃ. ΠΙεΠΗΙ. 

ΑΗ πἰπι]δ. ἵπ Ἰααάςδ ἵ]]α παα]ίσπα 4.5, 

Ῥαχσε, ἴδπιει, γεπεγαπάε; {πο δἱ, οα]ηίπε [θείας 

ΔόπΙο, γΙοίᾶδ 5ρατβίπιας απία Ροάέδ, 

Ίαπα οἴίλατα σταγίογο Ἠλαπαπα: Ἰα658γ6 ἀεοεραί; 

Οοποίπαί Ηετοῖ. {μᾶε δα[ῖδ αρία πηοο, 

απ πῖδα ππα]ογο Ραίεηδ. ἵπγαππρεγε οοε1άΠὰ5 

Ηΐο αΡὶ Γ)ἰτοαοί {α]σεί οἱογίδ Ιέε. 

Ρίο, ΗΕ ΟΒΡΟΙΝΧ., οεἰερταπάι5 οταδ: οτίδᾳιιε ραςΙ]]ᾳ 

Οοηδοία, διαδοερίµη Μιαδα τοραπΙΐ οΠ8. 

Ατάσα σιαῖς [γασί]ετα Ῥευρε]ίαι. ἂν (πεῴαοχα. οΠΙΡΩΠΑΣ 

Άδρετ αδί ἆπρς Ιποπραί Λαδίογ ααιὶς2 

Θεά ποιο ἐπ ῬταςοοΠί5 66686. ΠΡΙ διήΠοίδ ππαδ; 

Ορίπηας αἀθετίογ ποπι]ηϊς 1ρδο {π]. 

Βαάοσῖςδ πποηπηιοπία ἐπί 6ᾳΡος αείΊογα ἴοοιπα 

Έαπια οοτομαἰῖς ἵσηεα νεοίαΐ εᾳα15, 

Ασί ἰοποργίς 5ο: 1.ἱνοι ἴπεγς Ἰηγο]νΙί απ]ϊοίδ  - ἡ 

Ῥούιε {ποπποπ5 πηοΓδΙ οοπ[οίέ Ίρδο. 5110, 

ΟΑΠΟΙ ΟΡ ΑΝΤΟΝΙΟΡ ΤΥΕΤΟΤΕΝΙΟ5, 

1. τις. | 



Εν ΙΡΟΤΝΤΕ ἘΕωλ. ο. «Ἡ: 

ΠΠ ο προ σ 

Εκ Ες ΓΕ 1 9 

ο ο ο -ᾱ, 



τΠπσθΕεξσις ΙΠΠΟΛΈΤΟΤΗΕ 

(0 οεὸς μὲν ἦν Αἴθρας υἱὸς καὶ Ποσειλῶνος, βασιλεὺς Αθηναίων 

γήµας δὲ µίαν τῶν ᾽Αμαζονίδων Ἱππολότην, Ἱππόλυτον ἔγέννησε» 

πάλλει τε καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντα. ἐπεὶ δὲ ἡ συνοικοῦσα τὸν βίον 

µετήλλαξενο ἐπεισγγάγετο Κρητικὸν γυναῖκων τὴν Μίνωος τοῦ Κρη- 

τῶν βασιλέως θυγατέρα Φαίδραν. ὁ δὲ Θησεὺς, Πάλλαντα ἕνα τῶν 

συγγενῶν Φονεύσας » Φεύγει εἰς Τροιζήνα μετὰ τῆς γυναικός" οὗ 

συνέβαινε τὸν Ἱππόλυτον παρὰ τῷ Πιτθεῖ τρέφεσθαι. θεασαµένη δὲ 
τὸν νεανίσκον ἡ Φαίδρα εἰς ἐπιθυμίαν ὤλισθεν, οὐκ ἀκόλαστος οὖσα » 
πληροῦσω δὲ ᾿ΑΦϕροδίτης μῆνιν" ἣ» τὸν Ἱππόλυτον διὰ σωφροσύνην 
ὠνελεῖν κρίνασα» Τέλος τοῖς προτεθεῖσιν ἐτέβηχε. ατέγουσα δὲ τὴν 

όσον χρόνω πρὸς τὴν τροφὸν δηλώσαι ἠναγκάσθην κατεπ2γγειλα-- 

µένην αὐτῇ Εοηθῆσαι» ἥτις κατὰ τὴν προαίρεσῳ λόγους προσήγεγκε 

τῷ νεανίσκω. τραχυγνόµενον δὲ αὐτὸν ἡ Φμίδρα παταμαβοῦσα, τῇ 

μὲν τροφῷ ἐπέπληξεν , ἑαυτὴν δὲ ἀνήρτησε. καθ ὃν καιρὸν Φανεὶς 

Θησεὺο» καὶ καθελεν σπεύδων τὴν ἀπηγχονισμένην, εὗρεν αὐτῃῇ 

προσηρτήµένην δέλτον» δι ἣς Ἱππολύτου Φθορᾶν κατηγόρει» καὶ 
ἐπιβουλήν. πιστεύσαςᾳ οὲ τοῖς γεγραμµένοις». τὸν μὲν Ἱππέλυτον 
ἐπέταξε Φεύγει, αὐτὸς δὲ τῷ Ποσειδῶνι ἄρὰςο ἔθετο" ὧν ἔπακού» 

σας ὁ θεὺς τὸν Ἱτπόλυτον διέφθειρεν. "Αρτεμις δὲν τῶν γεγεηµέ- 
γων ἕκαστα διισαφήσασα Θησεῖ, τὴν μὲν Φαίδραν οὐ κατεµέμψα- 

το, τοῦτον δὲ παρεµυθήσατο υἱοῦ καὶ Ὑγυναικὸς στερηθέντα" τῷ ὃχ 
Ἱππολύτω τιμὰε ἔφη ἐπιχωρίους ἐγκαταστήσασθαι. Ἡ σκηνὴ τοῦ. 

δράματος ὑπόκειται ἓν Θήβας (σιμίηιο: ἐν Τροιζήνι }ν 
ἛἜδι 



ΑΒΕΟόΕῦὈΜΕΝΤΟΜ ΗΙΡΡΟΙΥΤΙ 

«4μοίογο (ἄθογρίο {ἰαίαιίγΟι 

Ἔλοσοις Β]ίις Αοροὶ Ρας, εἶνο αἱ αἰᾶ, ΚΚοριυπί οκ Λο» 
ἔωτα. ἆδ Ρείο οαρίαπι ΗΙρρο]γίαπι οκ ΑπιαχοπΙπι 5επεΤΕ 

Ὄτο πκοτε Παρα, αἴαπε εκ δα Ηἱρροϊγίαπι Ῥτγουγθαγίέ, 

Ῥγαεσίαπι] Γογηια αί(πο αποεσιῖα αἀο]εδοσπίοιας απ Είαπαπι 

ἐπίετ οιηηεῖ5 1ος Ππαχίπιο πΠαΠΙ οο]εραί, δίιἀιϊδᾳαο γεπᾶ- 

ἐΜοπῖς αἀἀϊσία5δ α πηπ]Ιεγαπι οοπςπεἰαάἶπο αρῃογτεραί, ΠΗΠρ. 

Ῥο]γία γιία Γαποία, Ἐ Ιασάταπι ἀποῖί πχοτεια Τμεδεας, Μὶ- 

τοῖς Ογοιεηδίαπα γοςῖς εἰ Ραδιρηαξς Πἰίατ. Όαπιααο πΏαπα 

ες Ρα]]απιῖάϊ5 οσοἰἀϊδδεί οοσηα[ὶδ (πκοτίς), τί ΑΠΠΙΟ Ῥτο 

110Γο εχἰ]ίο εαεάσπι Ῥαχγσραγοί, "τουχοπεπα Εἰαεάτα οοπι{ᾶ- 

ἰπς Τασ]τ, αΡί αραιά ῬΠίποιπι οἀποαραίας Ηιρρο]γίαδ, ἵα 

ου]15 ΑΠΠΟΓΕΙΗ Ῥγοίίπας5 οχατδίί Ῥλασάτα, Ὑεηετο ἱπιρε]]ει- 

ἰε; ἆµαο; ΟΡ οομδἰαηίαη αίήπο Ῥετρείααπι ΗΙρροΙγί! οαφίῖ- 

ἴαΐεπι οἆἵο ἵποεπσδα, αἀο]εδοεπῆῖ πηοσίοπη ἱπίοπίαραί, Ῥ]αο- 

τα Ἱααις, πιβαὶς. ἀαἰσαο πιαοίδ δια] απιοτίδ ασίίαίας 

πλ(τ]οἰ5 548 ορεγα ΠΠΟΤΡΙΠΙ αἀο]οδοεπίϊ ἀείοσιί; αι, ἵπ- 

ἀΙδηίςδῖπηο ΔΠΙΠΙΟ ΙπΠοςδίο5 πΠΟΥΟΓΟᾶΕ ΠΙΟΓΕ5 οππα τοἰερἰδοοί , 

ία 1απεσοη οχι]οετανΙῖ, πρ ἵπ οΚΙΙΠΙ ϱΟΏΥΕΙΣΟ 4ΠΠΟΤΕ; 

«να οί 



] ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΙΠΠΟΔΥΤΟΤ. 

Εδιδόχθη ἔπὶ ᾽Αμείνονος ἄρχοντες Ὀλυμπιάδι πζ’, ἔτει δ. 
πρῶτος Εὐριπίδής» δεύτερος ᾿Ιοφῶν, τρίτος ων. ἔστι δὲ εὖτος Ἱπ- 
πόλυτος δεύτερος καὶ Στεφανίας προσαγορευόµενος" ἔμφαύεται δὲ 
ὕστερος γεγραμµένος᾿ τὸ γὰρ ἀπρεπὲς καὶ χατήγορίαᾳ ἄξιον ἓν τού» 

τῷ διώρθωται τῷ ὀράµατι᾽ τὸ δὲ ὁράμα τῶν πρώτων. 

[ 1π δἰοραεῖ 1ογες. 5. Γκορ. Βαγὶ, ᾖά6ο εἰίαπι 
1π6άΐΐα Η. Οτοῖῖας 2προπίέ, Φιαε ῥγοδίαπέ 1 

Πιαταῖπέ εκεαρἰαγίς «Βἱό,. 1μείά. ϱ. 495. 

Ζωπυρυ Ἱ Θησήΐδος 

(0η σεὺο Αἰγέως καὶ Αἴθρας παῖο, ταῖς ὃ ἀλγθείαις Ποσειδώνσς». 
3/ Α μ ς ΄ 2 5, ς / 3 / αν νε 
ἔχων υῶν εξ ᾿Ιππολύτης ᾿Αμαζόνος Ἱππόλυτον, Εγέγηµεν αὐτῷ µη- 

τρυιὰν Φαίδραν» τὴν Μήωος θυγατέρα καὶ Πρσιφάηε. αὕτη τοῦ προ" 

«γόνου εἰς ἐπιθυμίαν ἐμπεσοῦσω τὴν τροφὸν αὐτῷ περὶ συνόδων ἀπέ- 
ο... δ’ ς / »ν . θή Ἡ 2 α ΄ . - 

στειλεν ο ὡς κωτέλιτπε τᾶς Αθήνας αΣυνηγίαις προσευκαἰρεε' της 

ὃΣ προαιρέσεως ἡ ἀσελγὴς ἀτοτυχοῦσα ψευθδεῖς κατὰ τοῦ σώφρονος 
ες) ΔΝ ολ / ἕςιο } ὃ . Ν κ. ο (ΩΕΙΛΙΝ - αμ σ / 

ἐπιστολὰς ἐχάραξε᾽ καὶ διὰ τὴν ὑπερ[ολὴν τῶν ἐρώτων στρόφῳ 

τὸν βίον περιέγραψε. θΘησεὺς δὲ ἐκ Θνβῶν ὑτοστρέψας, καὶ τὰς 
διαβολὰε ἂναγνοὺςο ἓν τῶν τριών εὐχῶν», ἃς εἶχε παρὰ Ποσειδῶ- 
νος» µίαν εἰς τὸν υἱὸν ἔδατάνγσεν ἑαριζομένου δὲ τοῦ Ἱπτολύτου 
περὰ τὸν οἴγιαλὺν τῆς θαλάσσης» ταῦρος ὑποφανεὶῖο ἓπτόησε τοὺς 

Ίππους» τινες ἀνατρέψαωντες τὸ ὤρμα ααὶ σύροντες τὸν δεσπότη 
ἀπέκτειαν. 

ἆΑ 



ἈΠαῦυμΕν τομ ΠΙΡΡΟΓΕΥΤΙ, 8 

οἳ Ἰαάτεο 5ο φίγαπσι]αγοτίέ, οἱ «ᾶᾳδαπι 1ρδῖ πιοτής Ργαςὗαθ- 

τί  Όιο ἰεππροεῖδ πιοιπεπίο Πεδοαδ Ῥεγαστε Τεγειδα5; 

οσα Ῥτγαεξοσαίαπαι Πχογείαφ εἰ ἂβρεῃηδας οααγοτί ἴαρια]ας 

ἀεργεβεπάϊδδοξ, «πἱρΙΦ Ιηδι(ΙαγάΠὰ αἴφαο δίαρτῖ ΙΠπδίπηπ]α- 

ὑαίατ Ἡιρρο]γίας, Πο ταρα]15 αἁλΙρίία, Παπα Ιπποσσπίοπα 

1η εχἰ]σια αδίσίε» οἱ Νορίαπιπα Ῥαΐγεπι Ἱγαίας ογαξ, αἱ ες 

ἴτιρας ορίαΠοπίρας οἰίπι δἱρῖ οοπορδοῖ5 παπι εχδε(παίατ, 

ἨΠάπασαε ΙεοίΙ ραἰετπί γἰοἱαίογεπι ΙΠίετῃοϊιαί, Οποά Νερία- 

Ώις Ῥετ{αοςιί ΊΆΝαπι ργορίογ Ἠίοτα οπττα γεοίας Ηιρρο]γιας 

1Π ῬμοσαιΏ ε παατὶ ρτοδηΠοπίεια ΙΠοῖΙάΙί, οἶπδ αδρεσοία εφαῖδ 

ἱεγγείαοίἶδ, ποιο ππασὶςἰγῖ γουσ απἀἰοπίραδ, οΙΓΓΙ6 ΕΥΕΓ- 

Ἠίασ, 1]]α, Γαπίρας Ἱπιρ]σαίαςδ, αἴάαοε αἆ δαχα αἶ]ϊσας, 

δεπϊγίγας αἆ Έ]εδειπι ἀε[οτίασ: απ, Ῥοδίααπι εκ Ώίαπα 

ταὶ γοταίεπι τοβοϊγίε, Ἰασοί παῖδοταπα ΒΙΙ γίσση. Αἲ ἵ]]α 

οοηδο]αία οἱ Ἔμεδεαπι, εἰ Ῥγαεεῖραο ΗΙρρο]γίαπα, Πιασηο8 

οἳ Ἠοπογες ἀθογείαταπα 5ο Ῥοδί ποτίοπι, «απ εγαἆσγο ΠοΏ 

Ροίοταῖ, εί ἴαπι Ιπάϊσηποφδ ϱδα5δ ἃ Ύεπετε Ι]]αΐο αἰίατασα 

Ῥο]ιεείαν. Όοεπα {αρα]αο Ἔλπερις (7γοεζεπε) εδί, 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ, 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ. 

ΙΠΠΟΑΤΤΟΣ. 

[ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ.] 

ΧΟΡΟΣ ΕΚ ΤΡΟΙΖΗΝΙΩΝ ΕΣΥΝΑΙΚΩΚΝ. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.᾽ 

ΊΡΟΦΟΣ ΦΑΙΔΡΑΣ. 

ΦΑΙΔΡΑ. 

ΘΗΣΕΤΣ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΕΤΕΡΟΣ ΑΓΕΓΕΛΟΣ. 

ΑΡΤΕΜΙΣ. 

Ἠ]ρολογίδει δὲ ἡ ᾿ΑΡΡΡΟΝΤΗε 

--------μμο ος. 



ΙΝΤΕΠΕΙΟΟΟΤΟΒΕΣ ΤΒΑΦΟΕΡΟΙΑΕ, 

ΥΕΝΤΙ6. 

ΗΙΡΡοΙΥΤύΟ5, 

ΓΜΙΝΙΣΤΕΙ.Ί 

οΗοκῦ5 ΕΚ ΤΚΟΕΖΕΝΙΙ5 ΜΌΣΙΕΒΙΡΤΡ, 

ΑΝΟΙΙΙΑ. 

κυτΤΕΙΧ ΡΗΑΕΡΚΑΡΕ. 

ΡΗΛΕΡΚΑ. 

ΤΗΕΡΕ 5, 

«ΕΜΙΟΗΟΕΤ5, 

πυνο[ῦς, 

ΑΙΤΕΚ ΝΕΌΝΕΙΕΒ, 

ΒΡΙΑΝΑ. 

βΡταο[αι ἔετ»ν 



ως ο μμ ο ο 

ΠΠ Ο ΝΤ θε 

ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ, 

 Α Μ δ Ο 1. 

ΑΦΡ, '..-- μὲν ἐν βροτοῖσι κοὺκ ονωνυμος 

Θε2 κέκληµαι Κύπρις» οὐρωοῦ τ᾽ ἔσω" 

“Οσοι τε πόντου» τερµόνων τ᾽ ᾽Ατλοντικῶν 

Ἱαίουσι εἴσω» Φῶς ὁρῶντες ἡλίου» 

Τους μὲν σέβοντος τὰ πρεσβεύω κράτη » ο} 

Σάλλω δ, ὅσοι Φροοῦσιν εἲς ἡμᾶς μέγα. 

Ἔνεςι γὰρ δ) κῴν Φεῶν γένει τόδε, 

Τιμώμθοι χαίρουσυ ὠθρώπων ὕπο. 

Δείζω ὃ μύθων τῶνδ' οἰλήθειον τάχα 

Ὅ γάς µε Θησέως παῖς, ᾽Αμαζόνος τόχος 10 

Ἱππόλυτος, ὤγνοῦ Πιτθέως παιδεύµατα 

Ίν]όνος πολιτῶν τῆςδε γῆς ᾿Σοοιδηγίκς 

Λέγει κακίσην δαιμόνων πείθυχεναι. 

᾽Ανκύεται δὲ λέκτεο  κοὺ ψανει γάμων) 
Φαί- 



ΕΙ Ὅ ε ΤΕ Ττ8 

απ ΡΕ ΘΕ που ης 

[ΟΟΚΟΝΙΕΕ κ 

((6ευγσ. ᾖαζζίσγο Ἱπιαρτειε ). 

Ἂ 

ΥΕ, α]ία Ιπίεγ Ἠοπαῖπος εἴ ἔγεαπεπς, οἈδοιγα πες 

Ίλεα ΠΙΠΟΙΡοΓ Ψεπαδ Ῥεγ οπηία οοθ{ξπα 
Ῥαϊαΐία, Ῥετ οπιπεῖ ργοΓαπάϊ σατγσῖῖς 

Οἱ οαεγα]ῖς ἀεσιπί γαάἱδ, ἴεγτασάαο αδῖ 
τω απιῖς Μαριίαίας Αι]ας Ππῖρας» 

Ώαπίφαε, αριά οππεῖς απ γἰάεπί δο]ἱ ἵαδας, 
Νορδίγαπι οοἱοπία ΏΠΙΠΊΟΠ οχἰπαῖς γε]ο 

Ἡοποσγίραδ; γεγαπα αγγοσαπίο ααί ἑαπιοηέ 

Ία πος [γοπιοπίο5 ογο ἀείεο Εαπάτίας, 

5», Που [5 4ποφαε ἱρ5ίδ Πηδίέαπα οδί, αἱ α[οί 
.» Ἡοπογε α Ποπιῖπο σαπἀσαπίο Αίηαί Ργογὶ 
Βετιποπίς Ἠα]15 γογιίαίεπι οδίεπάἆοτο. 

Ναπι Τ]ιοσοο, Ηἱρρο]γίαπιιο Αππαζοπο εῖτας, 
Έτ ἀἰδοιρ]ῖπα Ιπίαπαϊπαιἳ Ῥ]ιαί 
Ππιραίας, εκ αοτῖ Ιποο[ῖ5 Τγουχοπϊϊ 

Μο Ῥεδδίπιαπα δοἷἱαδ [λοατα παποαραίς 

Ἕ μα]απαος χοραδαί, ΥΙΠΟΙΙΟΓΙΠΙ «Χρετθ αρίέ 
|] 1π- 



1ο 

σας 19. ωῆσ, ἐξαίρει» 
Ἆμδ. οἱ. 7 μάδ. ναὸν, 

ΕΥΡριΠΙΔΟΤ ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ, 

Φοίβου δ᾽ ἀδελθὴν "Λετεμι» Διὸς κόρη), 

Τιμᾶ. µεγίσην δαιμόνων ἡγούμενος 

Χλωρὰν δ᾽ ὦ) ὕλη, παβένῳ ἔννων ἄεὶν 

«Κυσῷ, ταχείαις. 9 Ἴβας ἐξαιρεῖ χθονὸς ». 

Μείζω βροτείας ποοσπεσὼν ὁμιλίας, 

Τούτοισι μὲν νυν οὗ Φθοῶ τί γάρ µε δὲ; 

ΞΑ ὃ) εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε ν τιμωρήσομαι 

Ἱππόλυτο ἐν τῃδ᾽ ἡμέρᾳ" τὰ πολλὰ δξ 

Τιάλαι προκόφαισ᾽, οὗ πόνου πολλοῦ µε δα" 

Ἐλόντο ἩὙάρ. νω Ἱ]τθέως ποτ ἐκ δόµων» 

Σεμνῶν ἐς ὄψιω καὶ τέλη μυσηρίων , 

Τανδίοος Υ, πατθὸς εὐγενὴς δάμαρ 

Ἰδῦσα Φαίδρα καρδον κμτεσχετο 

ὌἜρωτι δευῷ ο τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασων 

Καὶ ποὶν μὲν ἐλθεν. τήνδε γῆν Τροιζηνν, 

έτοο». παρ αὐτὴν ΤΕλλλάδος, Μἀτόψιο 

Ἑῆς τῆκδε, ναβ Κύπριδος. ἐγκαθείσατὸ 

Ἐρῶσ "Ερωτ' ἔκδημο Ἱππολύτῳ ὃ ἔπι 

Τὸ λοιπὸν ὠνόμαζεν ἱδούσθαι 9εὰν. 

Ἐπεὶ, δὲ Θησεὺς Γεκροπίω λείπει χθόνα». 

Μίασμα Φεύγων αἵματος Παλλοντιδῶν » 

Καὶ τήνδ; σὺν δάμαρτι ναυςολε χθόνα.» 

Ψβ. οο, 7ωῇσ. Τ. μέν γ᾿ οὖν. 

ι 

τὸ 

20 

5ο 

35 

Ἔνου- 

Ἡ, 9ο, μμ. Ἐμῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον. 



ΕΌ ΝΕΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤύΝ. 11; 

Τπσα]ίαπας Ἠπαϊαπα 1ονθ Ιίαπαπα σος, 

Ῥ]ιοςβί δοΓΟΓΟΙΑ: Ίμαπο ΟΠΊΠΙΗΠΗ 6556 πια κ ίππαπῃ 

Ρυίαί Ώοαγαπας οππιπο υἱγαῖπο γ]γίάες 

Βί]ναδ Ῥετγείγαης, οαπίρας Πχδαίας οἴεῖς 

ἜΤε]ἱατο οοποῖέαί [εγαδ, Ίλα]ογα, «ιαπα 
Μοτία[ίαπα το 8οτίο, οοπδαοίαάἶπο 
Έτιεις Ώεας, (Οπ]ρΠς οσο πο Ιηγ]άθο; ἨΒΙΗ 

Μεα φπἷά ΙπΠίεγοδι} δεᾷ ἵπ της {αοἆ δοε]α5 
Δάπιϊδιέ, οἶαδ Ώοο ἀῑε Ῥοεπας ἀαβεί 
ἨἩιρρο]γσίαςς οἱ {πι πια] Ῥγαεραταία 5απί 

ἘΏπάαπα, Ίαβοτε αἱ ]ΐο παϊ]ὰ Ἰαιιά δἱί πιασπο ΟΡΙ8. 

Ὑεπιεπίεπι επῖπι ἴ]]απι ΕΒΙ]εί οἰῖπι οκ αεάϊρα», 

Ότι ΙπιΠατείασ δαςΓΙ5 πιγδίογ]]5, 

Ῥαπάϊοπῖ5 αδί ἵστγα Πογοί, ΠΟΡΙΙΙ 

Φαΐα Ἐμαεάτα δίΊγρο Πποτοτοι «οηδρϊοίεης, δίαίῖπα 

ου. δαμοἰαίάπι αιποτο 5εηδίί, ἆαοά Ίπεα 

Β αοίἩπι Ραξ ορεγα αίᾳιπο οοηςί]ίο, απίο απατι 
Ἔτοεπεπίαε αἰῑϊ6ιδδεί αΓβΙ5 πιοεπία 5 

ΜΙπεγγαο πρῖ δάᾶχοδα τηρες οπαϊηεί, 

Τε]]ατὶ Ἠαῖο ορροκιία, ἵεπιρίαια οοπάιά(έ 

Ογρτίάϊ ἀἰσαίαπι, αμφεπῖίς Ιοία γ]πογος 
{π Ῥοδίεταπιάπε σταίία Ηἱρρο]ψία, 1άειι οαἵα 

Α ποπιῖπα ἱρδίαδ γοσᾶδδο {απια {ογί, 
Θεά Ῥοδίοα αστος απαπι τε]αιί ΑίΠςο5, 

ῬααυΙάατατα οαεάο ρο]]πίας σταν!, 
Εασϊεηδαπε Έ]εδεας ποχῖας 1α5 Ίαοπα, 

Ὃι οχρίατεί αππαο εχἰ]ο πο[ας» 
Ρεν 

Ὑς, 93, Σο024 ᾖεσ. Τ. λ. ὑμνήσευσιν ἰ. θεόν. Ὑς. 94. Ο)ᾳ 2 λίσο κ. 

Ρο 
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Ὑ5. 35. Βογ/ε ᾖερ. καὶ πεπλήγµένηε 

ΡΙΡΡΗΤΑΟΕΡ ΤΙΠΙΟΑΛΥΤΟ»Σ, 

5 / ". . { 8 Ἐνιαυσίαν ἔκδημον αἰγέσας Φυγὴν ο 

Ἐνταῦθα ἐγο ςέγουσιο κάχπεπληγμένη. 

Κέντροις Έρωτος  ἡ τάλαμ) επόλλυται. 

ΣΥ} Σύνοιδε ὃδ᾽ οὔτις οἰκετῶν νόσο). 

Αλλ᾽ οὔτι ταύτη τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν 

Δείζω ὃξ Θησεῖ πογμα, κοὀχκφθανήσεται " 

Καὶ τὸ μὲν ἡμῖν πολέμιο περυκότα. 

Κτεεῖ πατὴρ οραῖσω», ἃς ὁ πόντιος 
γα. . ” . νν 3 

Ανοαξ ΤΠοσειδῶν ὥὤπασεν Θησεῖ γέρας». 

Ἠ]ηδὲν μάταιο ἐς τοὶς εὔξασθαι φεῷ. 

Ἡ ὃ) εὐκλεὴς μὲν. ἀλλ ὅμως απόλλυται 
/ - Ν ν ο. 2 3 / . 4 

Φαίδρα" τὸ γὰρ τῆς” οὐ προτιµήσω" κακὸν» 

Τὸ μὴ οὗ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχβροὺς ἐμοὶ 

Δίκήν' τασαύτην ὥςε μοι καλῶς ἔχει. 

Αλλ”, εἰσορῷ γὰρ τόδε παῖδα Θησέως, 

Στείχτα.». Ἀήρις µόχβον ἐκλελοιπότα 

Ἱππόλυτον», ἔξω τῶνδε βήσομοι τόπων, 

Πολὺς ὃ) ἅμ αὐτῷ προσπὀλων. ὀπισθόπους 

Κώμος λέλακεο, Δρτεμω τιμῶν 9εὸ 

"Ὕμνοισυ. οὗ γὰρ οἵδ ονεωγμένας πύλας 

"Αϊδου» Φάος τε λοίσθιν βλέπων τόδε. ---- 

4ο 

45 

σο: 

τα 

ΝΜΟ- 

Ἡ9. 43. 7αγ. ᾖεεί. πολέμιον νεανίαφε 



ΕΌΒΙΡΙΟΙ5 ΗΠΙΡΡΟΙ ΤΤΟΡ. 1ὅ 

Ῥος Παοίποδιπι παγῖδ αεζιιος Ποδρίία 
ἵ]χογο οοπϊίαίαπα ας ἵῃπ οτας αρριές 
Όρι σεπηία, σιηα]ίδάαο ΑΠΙΟΓΙ5 Ῥετοίία΄ 

Μ]δεγε ρετῖῖ, Παππιαδάπα οε]αί, οκ ἁοπιεδίῖοῖς 
Όι πειπο πιογβὶ γἶναί Ε]15 οΟΠδΟΙΙ5, 
Αί Ἠιαῖο ΑΠΙΟΓΕΠΙ Ιη[γαοίαοδιπι οαἀέτε ΠΟΠ 
ΟΡοτίεί, ]απι Έλεσεο γείεσαπα, αἱ ραἱαπα 
1ος ἰοία Παί οΠΙΠΙΡΙδ. ΤΠΕ Ἰιοδίῖ Πίο 
Ῥοτϊπιείας οκεοταϊοπίρας5 ραϊτίδ, 

«πας αεποσῖς Νορίαπας Ππππεπςδί ατΡίίος 
Ῥτγο πππογο οἶῖπι ῃοδεσ οογίο ἀεςιι, 

Ὀι α Όσο Εγαδίτα ϱ ἱπίριαςδ ΠῖΙ Ῥοδοςγεξ, 
Ῥ]μαεάτα.,, Ἠοεί οτία ΠΟΡΙΗ δι δίεπηπ]αίε, 

Ἔαππσῃ. Ιπίαγϊ ΟΙ, ἰαπίί επί εχΙΠαπα Πας 
Ἠαιιά. ἔεροτο, Ἰοδίεδ αἱ παϊΙ Ῥοσπο5 1ηοί, 
Φιαδ. ε5δο πηετῖῖος ΠπάϊΙσανεγο, που ΠααΠί. 

Φοά αρρτοριπαααπίοπα οοος σπαϊπα 1 ]ιοδεῖ 
«απο οοΠδρίοοΓ, γεπαοπῖδ Προγαπα 
Ιαροτίραςδ, παπο 5. σεαάπα εἶεγαπι Ἰ]οοῖς. 
Μασπα παϊΠΙδΙΓΟΤΙΠΑ οαίετγα αἴαιε οοπαΙ πα 

ΦΗραΐίας ΙπσγοςΙίιτ. Γγοπίέ οοείᾳδ, Ώεας 

Ηγπιπος Είαπαο οοποϊπιηί: πεο βοῖί [ογος 
ΦΙΡΙ 'Γατιατί πσπο 6955. ἀρετίαδ, πα 

Έι 9ε Ίιοο γίάετο 8915 α τετ ]1βασς 

δωδς 

ΕΕ, 

Ὑ5. 4δ. 49. 7 ε{ς. οὗ προτιμήσω κακὸν, Τοῦ κ οὔπ. 9. 53. αγ. ζ.εΕὲ. δύµιωνο 



Ἱά ΕΥΡΙΠΙΔΟΥΤ: ΙΠΠΟΔΥΤΤΟΣ, 

ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΙΚΑ. 

ΤΠ. "Έπεσθ' ἄδοντες ἔπεσθε 

ΘΕ, 

Τὰ Διὸς ᾿οὐρουίαν "Αρτεμὺ 

Αετεμω, ᾧ µελόμεσθα. 

Πότνω πότνια, σεµνοτάτα » 

Ζανὸς γένεθλο, 

Καρέ µοί ὢ κόρα» 

Χαῑρε µοι Λατοῦς 

"Αρτεμι καὶ Διὸς» 

Καλλίσα πολὺ παρθένων ο 

Δἲ µέγαν κατ οὐρουὸν 

Ναίετ᾽ εὐπατέρειυ οὐλὼν 

Ζανὸς πολύχσυσον οἴκου. 

Χαὶρ μοι, ὢ καλλίςσα 

Καλλία τῶν κατ Όλυμπο 

Παρθένων "Αρτεμι. 

ον αι ο ως 

ΙΠΠΙ. Σοὶ τόδε πλεκτὸν σέββανο ἐξ οἰκηράτου 
. - / / / 

Λειμῶνος, ὢ ὃεσπουὰ κοσµήσας Θέρω » 

Ενθ' οὔτε ποιμὴν οξιοα Φερβευ βοτὰ ο 

γς. ότ. εἴς, νήσο (ογο ΓΙ ΠίΗ7. 

όα 

65 

7ο 

5 
οὐδ᾽ 



ΤΕὉΒΙΡΙΡΙΣ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟ5, τὸ 

ἨΠ[Ρ. Ἠαο πια θεα ΙπιΙη, 
Οαπία Έοαυπι. πποα]οπα{ : 

Ἠας Ἰπε 5εφαϊπηίπις 

-5 ἹΝαΐαπι ἴογο Αγίοπιίη 
Εα]οί οπποηἰοδ γοςε: 

Έιο ποδίταο Ἰαίο δαηί οπτας, 
[ΜΙΝ.] Ψεπεταμάα, ὁ γοπεγαπάα, 

Οαδ Ρίεπα ριάοτῖς, 
{ογί5 ἄειμογΗ ὀογίάπα σοσπΙςῃ». 

Φα]γο ὁ νΙαίποιπα' ἀεοαδ; 

 αδαΐγο Γιαΐοπας οἱ ζουἱ5 

Ἰπο]γία Β]α:. 

Έοτια πγπιρμα΄ ἆθοογα 

Θ Πποίδ 8άρεγαδ νὶτσίηςς, 

ϱ) οἰᾳποί οοεἰί δραίίοδα Ῥαΐτίθ. 

εσατπί απ]α», 

Ῥον Ιογῖς απιγοα ἵεπρία. 
ἩΠρ, Θα]γε ὁ Γογπιοβθδίπια » 

Οπποίατύπι 4παο οαε]ο ἀἆοσηπε 

Ατίοπηί {οτιποδίδδίσια γιγσίπατας 

-- 

ΤΡ Ἠαπο ΟΟΥΟΠΑΙΩ ίνα οοπἰίοχίαπα [ογο 

Ὦ Ποτίάο Ιπίασίοάαο Ῥταίο, πιπααα αδί 

Ππιπαίδ6α Ῥαδίος Ῥοεοσα Ῥανίί, {αΐοο πο 

Έυο. 

Ἡς, 67. 68. /αγ. Ιιεοῖο “Α. µ. κ. οὐ. ΝΑίείοε 



τό ΕΥΡΙΠΙΔΟΥΎ ΙΠΠΟΛΤΤΟΣ, 

Οὐδ᾽ ἦλθέ πω σίδήροςο θλλ᾽ οκήρατον 

Μέλισσα λειμῶν ἠρυὸν δέρχεταί 

"Ἔως δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρόσοίς. 

"Ὅσοις ἁδακτὸν µηδὲν» «ἆλλ᾽ ἐν τῇ Φνσσι 

Τὸ σωφροεῖν εἴληχεν εἰς τὸ ποτ ἀθὶ, 8ο 

Τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι ὃδ᾽ οὐ θέμις, 

"Αλλ’, ὦ Φίλη δέσπονα, χρυσέας κόμης 

᾿Ανάδημα δέζαι» χειρὸς εὐσεβοῦς πο. 

Ἱν]όῳ γάρ ἔει τοῦτ' ἐμοὶ γέρας βροτῶν 

Σοὶ καὶ ἕώειμι, καὶ λόγοι ἀμείβομαι, δρ 

Ἐλυων μὲ αὐδ)ν, ὄμμα ὃ οὐχ ὁρῶν τὸ σὀν" 

Τέλος δὲ κάμψαιμ᾿ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 

ΘΕ., Αναζ» Θεοὺς γὰρ ἁεσπότας καλεῖν χζεῶΝ 9 

ΣΑρ᾽ ἄν τι µου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ 2 

ΙΠΠ, Καὶ κἀάρταγ' ἢ γὰρ οὐ σοβοὶ Φαιοίμε ἄν. 90 

ΘΕ.. Οἶσθ) οὖν βροτοῖσιω ὃς καβέςηκεν νόμος} 

ΙΠΠ. Οὐκ εἶδα τοῦ ὃδ καὶ μ οἰνισορες πέρι, 

ΘΕ.. Μισεῖϊ τὸ σεµνὸν, καὶ τὸ μὴ πᾶσιω Φίλο. 

ΠΠ. ᾿Ορθῶς γε" τίς δ᾽ οὗ σεμνὸς ἀχθειγὸς βροτῶν} 

ΘΕ, Ἐν οὃ) εὐπροσηγόροισν ἔσι τις χάρις} 05 

ΙΠΠ. Πλείσητε, καὶ κέρδος γε σὺν µόχθῳ βζαχΕῖ 

ΘΕ., 

Ἡς9.76. Ίζα”. 1εε). σύαγρο.  Ὑδ. 78. γω]. Λϊδὼ, 9.79» εἴ δο. 
Φογίε {εᾷ. ἀλλώ Υ᾿ ἡ Φύσις Τ. σ, εἴλήχεν. {αγ. 1.5. ἐν τῇ Φύσει Τ.σ. ἕνεςιν. 

Ν5. 8ο, ᾖα7. {ιεοῖ. εἰς τὰ πάνθ᾽ ὁμᾶσο Ὑ5, 8ο. {ογ1ε ᾖζ5. χρυσέᾳ κόµῃ. 



ΕΟΒΙΡΙΡΚΑ ΠΙΡΡΦΥΤΟΘΙ 17 

Επεγε δεοία σγαπῖπα: ἀδί 4ρε5 γασας» 

Ῥεγ γεγπα 5δοἱάπη {είηροτα, Ἠετρας Γεγι]εἶΒ 

ΑΙ Ῥεγεγταπί πιο Ίριηςς Πανία]1 

Τιοτο ρμάογ Ἱγηῖραί, }[ασεσσαί ὁ Ῥγουι] 
Ες ἀιδοαίρ]ίπα Ἠαιδία Ἱπάοίαδ, πηαίατα ζποξ 

Λά τοοἰᾶ ἁποῖί, αδαπο 4ποςδ δἱραί ραάος 
Ναναςδς 116 [ας Ηῖπο δἰί Ἠετραδ ΟΒΓΡΟΓΟ: 
Ῥταεσ]αδας αἱ σἷί οϊίαπς οπιηίς ἱπρτοῦί5: 

Ἔτασας {λοπιίπα, ΠΙΕΙ οατα, απαῖοα α ἀθχίογᾶ 

ὕΜαπας Ῥτο[οσοίμαιη νεγίῖοί ἱπιροπο α1Γθο, 
Φοἱἵ Πίο παῖ Ππογία]απι ἀαΐας εί οπου, 

Όι νειδος ππα, ππάππο ἵοοσπι οοἱ]οφπας; 

γουεσι απάϊαπα, Ταοἱ6Πι {8Π1οπ Πος οοπδρίοςι: 

Ὑ]ίας ππεας {ἴα, 4παεσο, ομυτίοα]απι χοσο, 
ΟΈ1επσαε Ιπδῆα οσαί ππαπεγο ἱταπιίος 

ἈλΝο, Ο Βος, Ώεος ἆοπΙπο γοοατο {αδ Ιαῃοί: 
Τα οοπδί]πο γῖδ παεῖ 9556 ραγίοερς 2 

Ἠ]Ρ, Οµἷάπίὸ τουᾶδαιςδ Παπά δαροτο Ροδδίπι αγαπῖ, 
ΑΝΟ. Αι Ιεκ Ποπιπίραςδ ἆαααε δίαἰαία δἱί ο5 Πωθπιογ 2 

ἨΠΡ. Ίσπογο, δοᾷ «ιά εδῖ, {ποά οκ πο δοΐγο Υἱ52 

ΑΝΟ, Φπρογβίαπι οχοίδδο, οἵ ἄεᾷπο αἱ οπιηίρια5 

ο Νοπ δαπί ΑΠΙϊΟῖο 

Ἡ[Ρ. ὃοά απῖδ αοπο Ρρίᾳδ ϱτανί5 

Νοι οιππίαπα ἰΠ 5656 1]ΐσο γογίαί οία 2 
ΑΝΟ, ἵπ οοπιϊίαίο αἰϊᾳιιοάπο οοηδίδεέ ἆθοις 2 

Ἠ1Ρ, Μασηππα άπ]άεια, οχίσααφιο οἵι πιο]οδίῖα 
1ησεις 140ΓΠΙΗ. 

ΑΝ6Ο, 

Ὑς. ἃδ. Γ221έ ἶερ. καὶ λόγοι σ᾿ ἆμ. 5. 86. Γωῇσ. αὐδῆς. 
6. δ7. Ζαγ. {εεοί. ὥσπερ ἠυξάμην. σ 5, ο6. {ωήσ. Πλείςη γε. 
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ΘΗΕ. 

ΗΠ1. 

ΘΕ. 

ΠΠΙ. 

ΘΕ., 

ΠΠ. 

ΘΕ, 
ΤΤΠΠΠ 

ΘΕ. 

ΠΤΠΙ. 

ΘΗ., 

ΤΠ. 

Ἡδ. τοου ζ7. εί. σφάλλημ 

ΕΤΡΙΠΙΔΟΤ  ΠΠΟΛΥΤαΣ 

Ἡ κὀὠν 9εοῖσι ταὐτὸν ἐλπίζεις τόδε: 

Εἶπερ γε Ὀνητοὶ 9εῶν γόµοισι χρώμεθα, 

Τῶς οὖν σὺ σεμνὴν δλ(ιον οὐ προσθνέπείς} 

Τό; εὐλαβοῦ δὲ μή τι σὸ σᾷαλῇ σόµὰ, 

Τηνδ᾽, ἢ πύλαισι σαῖς ἐβέσηκεν Κύπεις 

ΤΠρόσωθεν αὐτὴν ἁγνὲς ὢν οἀσπαάζομαι. 

Σεµνή γε µθτοι, κπίσημος ἐν βροτοῖς. 

Ἅλλλοισιω ἄλλος εῶν τε κῴνθρώπων µέλει. 

Ἐὐδαιμονοίης νοῦν ἔχων ὅσον σε δ8. | 
Οὐδείς μ ἀρέσκει νυκτὶ «θυμαςὸς Φεῶν. 

Τιμαῖσω, ὦ παῖ» δαιμόνων χοῆσθαι χβεώνο 

Χωρεῖτ' ὁπαδοὶ ο κὶ  παρελθόντες δόμους» 

Σ/των µέλεσθε" τερπνὸν ἐκ πυναγίὰς 

Τράπεζα πλήρης καὶ κατοαφήχειώ χρεὼν 

ππους, ὅπως ἂν, ἅρμασι δεύξας ὕπο, 

Βορᾶς κορεσθεῖς, γυμνάσω τὰ πρόσῴορα. 

Τὴν σὴν δὲ Κύποιν πὀλλ ἐγω χαίρει λέγων 
Ἡμε ὃ. (τοὺς νέους γὰρ οὐ µιμητέο) 

Φρονοῦντες οὕτως, ὡς πθέπει δούλοῖς λεγευ, 

Τ1ροσευξόµεσθαι τοῖσι. σοῖς. ογαλμασι ο 

Δέσπουα Κύπρι᾽ χρὴ δὲ συγγνώµην ἔχευ» 

Εἴ τις Υ, «ᾷ ἤβης σπλὀἀγχνο εὔτονο Φέρων », 

ὑΜάτοιι βάζει. μὴ δύει τούτων χλύει. 

Σιρζωτερους γὰρ δε βροτῶν εἶναι «εούς, 

19Ο 

1ος 

11ο - 

11σ 

120 

Επ- 

Ὑδ. 115. «4ἱ. ἂρωνοῦντας οὕτως.. 



ΑΝ6Ο, 

ΗΙΡ. 
ΑΝΟ. 

Η. 

ΑΝΟ, 

ΗΙΡ. 

ΑΝΟ. 

Π1. 

ΑΝΟ. 

πε, 

ΑΝΟ. 

ΕὉΌΒΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. 19 

Α[ποοίο Ώεοσπο οεχἰδπιας 
Μοάο ε5δα εὐάσιη 2 

οἱ σαϊάεπι Ώοοσαπι Ίδααο δΗΠΊ15 αδί ]οσίρας, 
Ος {αδίποδαε γετρα ποη [αοί Ίλεας 
12 ος ἵπαπα πο οΓΓοί, εἴἶαπι αίᾳιο εἴῖαπα γἱάς. 

ΕΙ, απίοε ἆπαο {90Γ05 ἴπας σίαί» Ογρτίάι, 
Ε]απι σα]αίο σαδίᾳςδ επῖητς Έ)οατα. 

Ὑγεπεταπάα -οα οσδί Δίᾳπο Ιπίεγ Ποπηίποδ πορ]][5. 
ἨΙΡ. ΛΙ αμῖς ΡΕ Ἡοπίποδαιο οπταη ἱπιραγμμηί. 

ΑΝΟ. Ῥεαϊαςδ 958665 Πεηίο δ4Πα Ῥγαεάίαδ, 

Να]]ας παἠαῖ Ῥ]αοεί Ιλεήπα ΠπππιοτίαΠαπα , 

Οσία5δ. δαογα εχογοεηίαχς αἰτῖδ ποοΙρι5, 

ΡὈῇ φαπί εοἰεπάϊ εοηδιοῖῖς τίήρας, 
Τιο {απιυ]1 ἴαπα ΙΠπίτος τί Ῥαγαίας δἱπί ἆαρες, 
Οµπταίο. Ἱποππάας τε[ετίαε ἀπ]οίρις 

Μεησαο οἳρίς δµπέ, αδδιάαας ταξί Γαπιεια 

Ὑοπαίας ομδοπανί, ε(αί οιἶαμι πηοὶ 
Βαπί τοβοϊεπά!, απο Ιπσαίος οπστίρας5 

Ώαρο δαἰαγαίας οοπΙηιοᾷἵα5δ εΧοΓΟΘΠΙ, 
Τοῦσαπα αἲ παπα 1πρθο γα]εγο Οσργίάσπι, 

Δί πο (πεααο ἵπνεπαπα θεα πιογος ἀοοςί}) 

ΒαΡρίεπιιδ, αἱ δεγγαε(αο οοπἀ Πίο {εγοί, 

Ταα δἵπια]αστα Ῥτοσαθίπιας ἀοπιῖπα ὁ Ὑοπι5, 
Ἠαπάα γεπία εδἰ, οἱ μῖδ αἀἆο]εσοεπ5 ἱπιροίι 

Απιπιϊ εχο]ία5 γαπα Ἰοᾳαατ. ἀῑδδιπππ]α οτι 

Διάϊτο ἰο ,, Εἰα5 Ἰιοπιίπε δαρεγο ἆεσςί 1)οο, 

πο, 

Ὑ5.116. }μή5. Προσευχόμεσθα, 9. 1185. 7ῤσ. ἔντονοἨ. 9. 11Ο. τούτου» 

σσ. 



20 ΒΕΤῬΡΙΠΙΔΟΡ  ΙἸΠΠΟΛΙΤΟΣ, 

ΕΠποιδίς-ἍΑι 

Στροφὴ ό- 

νά - ἸΩκεανοῦ τίς, ὕδωρ 

Στάζουσα., πέτρα λέγεται» 

Ῥαπτὸν κάλπισι. ῥυτὸν ποαγὰν. 

Προϊεῖσα. κρημνῶ» 

Ὅθι µοι τὶς ἦν Φίλα» 

ΤΠορθύρει Φάρεο 

Ποταμίαᾳ δρόσῳ 

'. Τέγγουσα», 9ερμᾶς δ ἐπὶ νῶτα πέτρας 

Εύαλίου κατέβαλεν» ὅθεν μοι. 

ο 9 ορ, οι ὃ ωὦ ὃὸ - Πρώτα Φάτις Ἴλθε, δἐσποιώ 

Αντισροφὴ ώὤ. 

Τειροµεναν νοσερᾷ 

Κοίτα, δέµας ἐντὸς Έχει 

Οἴκων» λεπτὸ δὲ Φάρεα ξανθῶ 

Κεβαλὼν σκιαζευ. 

Τειτάταν δέ νι κλύω 

Τανδε κατ ἀμβεοσίου 

ο] Όν ων « 2) Ὁὃ μή Στόματος οἱμέραν 

ὃὅ Δάματρος ἀχτᾶς ὀέμας ἀγνὸν ἴσχευ, 

Υς. 195. }αγ. 1ρεοί. Τ όθιι 

126 

13ο 

1325 

Κω. 



οσο. 

ΕΕΟΠΙΡΙΡΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΡ, 

κος, 

ϱαπΐες απαεάαπι ἀῑοΙίασ ε65ε 
Τ ιεῖοο Όοεαπί οἴϊ]]αης, 

Ἐκ απο ἁπ]οῖδ αάπαε {ση5, 
1πρ]οπάΐ5 ἆαᾳαο σατῖ εδί ζηίθς 
Ῥαχοδα Ῥτοπιαπαί Τ1ῥθι 

Ἠ{ο απαεάαπα Ίοησα πΙΠὰ 
Οοπφαοίαάϊπε Ἱπποία, 

Ὑεοιες ΠαγίαΙ 1αγαπθ 
Ῥατρυτεας ασαα, 
Τ1]ϊδᾳαιε αρτίοί ἆογςο 
αχῖ, δἱορ8ΠάΙ εὔ5ο;. 

Ώοροφί:ΐ5, ππῖΒΙ Ργῖππας πιποῖαξ 

Έαπιας ΤΙΠΙΟΓΕΣ, ἀοπιίπαπι ησπο 

λαό 

Τγϊδι πιοτρο οοπβαῖ, 

ΑΠικαπι ]αοίο Ιπ]παϊ5 

Ίαοσγε εοπά[ίαπη «οπο]αγῖραδ; 

Τεπαϊαιε ἰοπίαπι Παναδ 

Γεοίαπι εοπιας γεἰαπι]πο, 

Ἔοτια παπο Ἰακ οαε]ο ξα]σεί, 

Οσπι Ῥοίαφπε οἴροααο 

Ἐοπιρεγαί οπιηῖ 5 
ο ὅ 

2ἵ 



22 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥ ΤΟ, 

ο ΓΚουπτῷ τε πένθει 9ανοτου «έλουσον 

1Ο Κέλσαι ποτὶ Τέομκ δύςΑγοὺο 

ο ο οὗ ο »δ ὃ - [ος 

Στροφὴ β. 

Σὺ γὰρ ἔνθες, ὦ κούρα 

Εϊτ' ἐκ Τανὸς, εἴθ Ἑκάτας, 

ἨἩ σεμνῶν Κορυβόίντων » 

ἨἩ ἹΜατρὸς δὐρείας Φοιταλέου, 

Σὺ δ᾽ ἀμθὶ τὰν πολύθηρον 

Δίκτυνναν ἀμπλακίαις 

ΛΑνάρος ἀθύτων πελαίνων τεύχη. 

Φοιτῷᾷ γὰρ καὶ διὰ λίμνας ν 

Χέρσου 3’, ὑπὲρ πελάγους 

Δύπαισω υοτίας ἄλμας. 

Αντισροφὴ β’. 

1 Ἡ πόσυ, τὸ Ἐρεχθειδῶν 

2 ᾿Αρχαγὸν, τὸ εὐπατρίδαν » 

Πημαύει τις ἐν οἴκοις 1 η 
4- Κρυπτᾷ ΥΕ κοίτᾳ τῶν σῶν λεχέωνν 

5 Ἡ ναυβάτας τις ἔπλευσε 

Ἓθ. 149. ως. Χέρσν. 5. 15ο. /αγ. κερί, Δίναις ἐν νοτ/λεο. 

γ 

140 

145 

15ο 

155 

Κρή- 



ΕὉΠΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟ8, 2δ-. 

Αγοὐπίσᾳπε ἴπσεηδα ἀο]ογί ρα 

Μείας τιίαο ἰεπάῖιί αἆ Ι1Η1Πχαδε 

ο 

Θεά ἵα ἁῑνίπα παπο σας 
Οογγῖροσί5 γεδαπία : 
Θει ἵο Ῥαπ ΠΕεπΙοΓΙπα Ῥοΐεης, 
Ὅθια ἴο Ιπαπ]είαί Ηεσαῖε, 

(ποδῖα 5εα Οοτγραπίαπα ραῤες; 
Διί Βογοσγηίῖα Ππαίογ 

Γάαεῖς Ἰαδίίαης Ὄεα 
Επίλμοα ΠΙΟΠΙΡΠδΣ 

Όσοι ἴα Ίαρδα εΤτοζε; 

Οιοά πα]]ῖ5 Ῥ]ατεἰταίαπα - 

Ῥ]ασανετίο Πίς Ὠϊαπαπα». . 

ἄαπο οατῖ εοπίοτπετο αηχίΐ: 
Ῥετ Ίίπιοδας ἵ]]α ρα]αάες 
Ππσγεάτίασ, ἴογγαδαπε Ῥεγετταί; 

Εί ρε]ασί αε(αοτα δαἱδί, | 

Φ- 

Οπιά οἱ Οοοτοριάἡπα ος οἶατίς. 

Θεπετοδα5 παίαρας 

Ώεαϊρίίαν φοοἵ Ίάεσας ἰουί 

Οεοοι]ίο οοποαΡίία 2 

Οµἷά δἳ πο Οτείαε πατίία αὓ οἱ. 

Ὅς. 123. {ο} Ποίμαίνειν 117, 



3 ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ ἸΠΠΟΛΥΤΟΣ. 

6 Κρήτας ἔξορμος οἄνὴρ 
7 Διμένα τόδ’, εὐξεωότατον ναύταις; 

ὃ Φήμαν πέµπων βασιλεία) 

ϱ Λύπᾳ δ ὑπὲρ παθέων 

1ο Εύα δεδεται ψυχάο 1όο 

Ἐπωδὸ». 

κ Φιλε δὲ τῷ δςρόπων γυναικῶν 

ὦ Δομονία κοκ δύςανος 

3 ᾽Αμηχονία συνοικεῖν 

4. Ὠδύων τε καὶ οθροσύνας" 

5 ΔΙ ἐμᾶς ἦξε ποτὸ τός 

6 Νηδίος ἅδ αὖρα. 

7 ᾿ΓΤὼν δ) εὔλοχον οὐραγίαν 

8 Τόζων µεδέουσαν. 

9 "Αέτεμυ ἀύτευν. 

1Ο Κα µοι πολυ ζήλωτος 

πι ΑΒ σὺν 9εοσι Φοιτᾷ. 17ο 

Α ΝΑ Ἡ ΑπώΡμι σῃ 

ΆΑλλ ᾖδε τροβὸς γερκιὼὸ πβὺ θυρῶν 

Τήνδε 

Ἡδ. 157. μμ. τὸνε Ὑβ. 16ο, ῥμζδ. Εὐναία. 

λ 



ἘτπΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΟΡΣ, 25 

Αγρραίδᾳς δεςαχο5 

Τεϊϊσιί Ῥοχίαςδ;, Πεσῖηας αἆ[ογοις 
[η/[ε]ῖοο» πιαποῖος 2 

Λίαποε αορτἰίαἆο Ίαο ογία 
Οαδσα οπΡΙΙ 1]]απα δεοτεία 

ΟΙααδαπι {ἑεηεί ὁ 

ο. 

ἄπϊη 5αορς 

Έτ ἴοπηρεταππεηίο ταί 
Ἡππιοτο οοσγαρίο πηα]ο 

ΜΜογοδα ππ]Ιογαπη αἴφιο 

ΏιΠοι]15 οκΙσίαί 

ἹΝαίατα, στανίάϊ απσοτίριις 

ὈΗπιπ]αία τεηἰγίδ: 

ΛΊναπι 4ποφπο ππςαπα αΠαααπἆο Ἠαες 
Ρετῃηαγ]ίί απτα., 

Αςί Είτα ραγίαπιοπά ατα 
Εαατῖςκ, οαἱ δαπί φρίοαία, εἴ 
Όπταο Ιεγεδ δασιιίαο; 
Ώιαπα 54αρο 
Μι Εαῖε γοοαία: 

Απιαβίμς;, γεπεγαπάᾶ 5ΕΙΠΙΡΟΥ 

Τπίος Ώεας Ῥτουεαἰξ. 

κό, 

Ασί η Ῥτορτεκίέαγ {ογα8 
Λα- 

Ἡς, 161. 7ωῇδ. δυσρύπῳν Ὑς. 169. σε κακὰ. 

ϱ 



26 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ, 

» πω 

Τήνδε κομίζουσ᾽ Έξω μµβλάθρων 

Στυγνὸ δ᾽ ὀβρύων νέος αὐξανεται. 

Τύ ποτ ἐσὶ μαθεν ἔραται ψυχὰ, 

Τί δεδήλήηται 

Δέμας ἀλλόχροον βασιλείκςι 

Τρο, Ὢ κακὼ θνητῶν» συγεραί τε γόσοι" 

Τί σ᾿ ἐγὼ δράσω;ς τί δὲ μὴ δραάσω» 

Τόδε σοι Θέγγος λαμπθὸν» ὅδ αἰθήα" 

Ἔξω ὃ δόµον δη νοσερᾶς 

Δέμνια κοίτας, 

Δεῦρο γὰρ ἐλθεν πᾶν Έπος ἦν σοι. 

Τάχα ὃ᾽ εἰς αλάμους σπεύσεις τὸ πάλη, 

Ταχὺ γὰρ σίθάλλή ο κοὐδενὶ χαῤεις » 

Οὐδέ σ ἀρέσκει τὸ παρὸ, τὸ ὃ᾽ ἀπὸ 

Φιλτερο γή. 

» Ἰοεῖσσον ο νοσεν, ἢ εραπεύεν" 

» Τὸ μέν ἐστω ἁπλοῦν» τῷ δὲ συνάπτει 

”». Δύπη τε «Ὀρεῶν., χερσή τε πόνος, 

ο Πὰς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος. οὈωθρώπων » 

ὧδ. 119, «ογέ6 ᾖες. Τί δὲ σοι Φ.. λαμπβὸς ὅδ. αἰδήρ» 

τσὸ 

19ο 

»». Καῦη 



ΕὉΠΒΙΡΙΡΙΣ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΕΣ, 27 

Άηποσα ηπίτικ, Ἠαπο οχίτα 

Βοτίαης Ππαῖπα τεσίαο. - 

Ὑπ]ία Πιαρδία δοᾷοί παῃος; αιίᾶ 
Ἠοο Ῥογίοπάαξ, οπρίο ἀῑδοείοφ απῖ 
Ὁυιά Ποτιάαπι ἁοπιῖπαο ΟΟΙΟΓΟΠΙ 

Φἱο γαγιαγογί{. 
Άγ. Ο απαπίαπῃ ρασθίπι, απαπίαπα Πλα]] 

ἨΏερας Ιποασί Παπααπῖς | 

Οὐϊοςι ὁ πιοτβῖ, απίά {αοῖαπι 2 
ΟΩυσῖά πο {αοΐαπι Ὁ ΠΠ]αδίγο ἰδίαά ἴαρατς 
Ῥπατίααο ααίμεγ Ιαπαϊπῖς 

Ῥγοάίτο ἴογαδ, δἰγαίαφιο ἴαη ποστῖ 
1πσαοτο ]οοιί (ο ἱπγ]ίαγ]ε, 
ἵνα]]α α[ία ογε δοηαῦαδ Υοαρα. 
Θποπι Ἠπο πί ργοάίγος ἵπ ραβ]ίοαπα: 
ἠΊοχαιο γο]απίαςδ Ίαθο πιπίαρίίατ. 
Γλα]αππος Ππίτα Γοδίπαλδϊ5 
{αγάπη σχθδδΙ5 ἄ4οστα ΤΟ[ΟΤΓΟ, 
1 αρογῖς ἰη[ε]]κ γιο απϊπηϊ, 
Ίνα]]α γο]αρίας πποηίοπι τοσγοαί: 
Οιιοά αἀεδι, ἀἱδρ][ῖοσί 
Φποά αλεςδί, σγαίῖας αοθίίπας, 

2» Δερτοίατο οδί Ίοῃσο δαβ118; 

» 9 1απ1 πιογρίς α[ογγο πιςάςἱαΠα, 

»» 1 ]αά δἵππρ]εχ αδί ππα]άτη : 
2» 19ο Ῥγαείευ οριι5 ΠαΠΠΙΊΗ 

2» Μ]δογίς πιγσεί οογάα ἁο]ογίραδ, 

»» λα] γ]ία τορ]οία εδἰ Ἰποιίριας 

” Νεο 
Ὑ9. 153. ΓοΓ/Ε εδ. σπεύσει γε πάλι. 

1) 0 



29 ΒΓΡΙΠΙΑΟΥ ΙΠΠΟΛΊΥ Ρως, 

. Κοῦμ ἔσι πόνων ἂνάπαυσις. 199 

Αλλ' ὅ, τι τοῦ ζην Φίλτερο ἄλλο 
22 

2» Σκέτος ἀμπίσχον κρύπτει νεβέλαις " 

90 Δυσέρωτες δὴ Φκιόμε ὄντες 

5» Τοῦδ, ὅτι τοῦτο σίλβει πατὸ γῶν» 

ο» Δύ ἀπεροσύναν ἄλλου βιότου, 105 

5» Κούὐκ ἀπόδεξω τῶν ὑπὸ γαίας 

Νήνθοις δ ἄλλως Φερόμεσθα. 

ΦΑΙ, Δἴρετέ µου "εμας" ὀρθοῦτε κάροι 

Λέλυμαι -µελέων σὐδεσµα», Φιλαι, 

Λάβετ᾽ εὐπήχεις χεῖρας, πβόπολοι» 200 

Ἑλρύ µοι χεραλῆς ἐπίερανον ἔχευ, 

”ΑΦελ᾽ οἀμπέτασο βέςσευχον ὤμοις, 

ΤΡΟ. Θκῤσει τέχνον, καὶ μὴ χαλεπῶς 

Μετάβαλλε ἅέμας. 

». Ἕδου ὃξ νόσο µετά 9 ἠσυχίας 205 

» Καὶ γενοίου λήµατος οἴσεις' 

» ἸΜοχβευ ἃ βροτοῖσιῳ ὠάίγκη. 

Ὅς. 191. «4. "Αλλό τι τοῦ ζήν Φίλτερον» ἄ, 



ΕΟΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. 20 

ἣεο αὐ αεγπηπῖςδ τοαῖος α]]α. 

Αἰιαά ααιάάαια γἱία εδὶ ἀπίαας, 
22 

22 

"εποβγας οιπι πο παρε ἰέσοπί αἱΓαν 

5» Φία]έαπα γἱίαο οδὲ ἀεδιάσγαπη, 

» Υα[ία αἶ]α φαϊάεπι π]ίεί (]αδίτ, 

2» Ό πα ἴογτας ραίοί απηβίίας 

Φος πηϊσογὸ οΙπΠο5. {οΗιππαγ 

22 

22 

5» Ἠχρετίες αἰίετίας γ]ιίαο, 

ΆΧοπιο 5αΏ αίγαο ααῑα Ιαΐσαί δίηα 

Τοἱ{ατὶς Παδεί οοπιρεγίαπα5 Ώοο 

Οδᾳπαπα. οδίοπαιέ: δίαἰιῇδ Ρρασσίηα 

Πιο ἴ]]αο εΓγαπιαδ [αρα]15. 

22 

22 

22 

22 

ΡΗΛΒ, Οοτρας ἰο]το πιῖδογαπι, οτὶσίίο 
αρα, ὁ {αηπαίας, οι1Πῖ5 ΠηΙΙὰ 
6οπιρασες 1αραί αγἰήαη, 
ει διιδπείο Ὀτασλία: 

γε]απι σταγο οδί ροπάας εαρΙΗ 5 
Αιίεν; οαρί]ο5 οχρ[ίσα μή ᾱ 

Ἠοί πΠῖ πλίδογαε { 
ΝΥ. ΑΙ πο, Π]α, 1 οοπίγα ἆο]ογες 

Ῥοοίοτο {ο πεο ὨΙΗΙΠΠΑ Ίλογς 

Οουρας ἰεπεγαπα, 
5» Ἠοτρο Ιεγαιπεα αά[εγεῖ 

ο Ὠσίες, ὙΙγίδαιιο απ! 

ο» Ἑ τασδοπίῖα. Ἱίαααπε οοπωιραγαίαπα εσε 

5» Νατδ αἱ α[ῃισαπιιιγ 

2» Ὀεπαρετ Ἠοπιίποςδ αογιηηῖς, 

ΡΗΔΗ ἨΠεί ἆπο πηοάο ο {[οπίο αἱσιάο 
7 Ί Ίο- 

Ἡς., 10ο. /7αγ. {εο). σύνδεσμα Φίλων. Ὑς 5ο. Οᾖ. [βὀξρυχονι ο μιδέο 

Ὁ ὅ 



3ο ΕΊΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

Πῶς ἂν δροσερᾶς οἰπὸ Ἠρηνίδος 

Καθαρῶν ὑδάτων πόμ ἀρυσαίμὸ 

Ὑπό τ) αἰγείοις, ἓν τε χοµήτη 210 

Λειμῶνι κλιθῖσ Ὀναπαυσαίμαν 

Τρο. Ω παῖ, τί θροεῖςς 

Ού μὴ παρ ὄχλῳ τάδε γηρύση» 

Μαρίας ἔποχον ῥπτοῦσα λόγον. 

ΦΔΙ. Πέμπετέ µ εἰς ὄρος" εἷμι πρὺς ὕλαν 213 

Καὶ παρὸ πεύκᾶς, ὕα «Φπήροδόνοι 

Στείβουσι κύνες. 

Βαλίαις ἐλαίδοις ἐγχριμπτομένα, 

Τρὸς Φεῶν ἔραμαι κυσὶ 9ωῦξαι» 

Καὶ παρὼ χκίτου ζανθὼν ῥήψαι 220 

Θεσσαλὸν ὅρπακ) ἐπίλογχον ἔχουσ' 

ἛἜν χει βέλος. 

ΤΡΟ, Τί ποτ ὦ τέχνον τᾶδε κηραύεις 

Τί κυνηγεσίων καὶ σοὶ μελέτης; 

Τί δὲ κοηνκίων νασμῶν ἔρασαι 225 

Ταρὰ γὰρ δροσερὸ πύργοις συνεχὴς 

Κλι- 

νς, 500. ἔ. πᾶμ) ὧρ. ἠ{αγχ]ῶμ. 9. 318. }ῇσ. ἐγχριπτόμεναι, 



ΝΥ 

ΡΠΑΕ. 

Ξ Πο, 

Ἴβι 994. 

ΒΌΒΙΡΙΡΙΣ5 ΗΠΙΡΡΟΙΣΑΡΟΡ, 

Τιοταπίας5 Παυτίαπα 

Ἐεοππόα Ἰα[οίδ Ῥουσ]α 2 
Εἱτοπάεπραδαο αΡί δρ αἰπίς, 
Ῥταίιο τεοαπιρεπδ Πετρίάο , 
ἨΜίσενα «αϊεδοαπι 2 

Ηεί Π]α, Ἰαῖ, ἆααο γοῖδα Ργοίεις 2 
(αγε ]]α οοτα1 γι]σο. 
Έατοτο, οειι οατρεπίο» 
Ε ία νεµαπίας, 
Μο αἆ Ῥταεταρίος πλ ίο ποηίεί: 
Ίππο αἆ ορασος αἴΏοτο δα]ίᾳδ; 

απο αἆ νἰγοηπίεν ἴτο Ρρίπαδ 
Εἱογί ἱπρείαδ 

γεπαιῖοί απο εππί ο3Π65. 
Ὀρί οε]ετοδ ἵπ τοᾶ 

Όεχγος ασιηί: 

Οιαπιογο, Ῥες Ώεος, ἸΙαβεί 
(απος οἴεγες 

Αο ΤἨο5δα]απι ο... παπι αφίαπα , 
ΟΙπουπιάαε Παγεπίς 

Βυρ]αίαίη ασεης οαΡί]1ο5, 

Τεϊαπι Ι1ταρο πηἰδδί]ο, 

Οαἱἆ θιαάία ΗΡΙ οπτας Ιδία, 
Ο ἤ]α, εοπαϊἆ εδἰ οσα 

Ὑεπαίίοπε πεσοιἲ 2 
Ου [οπής αάααδ Ροσοϊδέ Ππιριάι 2 
Άγοι Ἱπιηϊπεί ἆεγεκα Τήρεδ, 

Ἑοτεηπίρας ππαπαἩς απυῖς; 

3 

{0716 ᾖέδ. µέλετα, 

δα 

Ῥνας- 



32 υτμμ πο πο ντο 

Κλιτὺς» δι σοι πῶμα γένοιτ ἄν. 

ΦΑΙ, Δέσπομ) ἁλίας "Αοτεμι Δήμος, 

Καὶ γυμνασών τῶν ἱπποκούτων, 
ο / 3 σον. γ.γ. 

Εἶθε Ὑδνοίμαν ἐν σοῖς δαπέδὸις » 230 

Τώλοὺς ᾿Ενέτας δχμαλιζοµένα. 

ἜΡο. Τέ τόδ) αὖ παράθρον Εῤῥαγας ἔποςς 

Νο ὢ) μὲν ὄρο βᾷσ᾽ ἐπὶ θήρας 

Γιόθον ἐφέλλου. νῶν δ αὗ Ψαμάθοις 

Ἐπ᾽ οκυμοντοις πώλων Έρασαι. 2356 
/ - / πο ο. 

Τάδε µαντείας ἄξιι πολλᾶς» 
’ ο ο 5 / 

Ος τις σε φεῶν ονασειράδει, 

Γζαὶ παρακόπτει ρενας, ὢ παῖ. 

ΦΑΙ. Δύσανος ἐγὼ, τί ποτ εἰργασάμα; 
ας / / 2 ρα 

ΓΙοῦ παρεπλάγχθη» γνώµας ὦγοαβᾶς 249 
32 , ” ΄ 3/ Ψ 

Εμόάνην, ἔπεσο δκίµονος ἄτα, 

Φφεῦ, Φεῦ, τλήµων. 

Μαίΐα» παλι µου κρύψον κεβκλάν" 

Λἰδυύμεθα γὰρ τὸ λελεγμέα µοι. 

Κρύπτε" κατ ὅσσων δάΧρυ µοι βαύει 245 

Καὶ ἐπ᾽ αἰσχύνην όμµα τέτραπται» 
[ Ν 

» Τὸ 

ὓς, 997. [ῤδ. ὅθεν. Γ. ὅθι, «Πεσιή. Ὑ9. 9οῦ. Οὐ Δέσποινα δίας 

ΑΛ. λίμνας. Ὑδ. 331. Ο/. δαµαζοµένα. Ὑδ.Φ 09, {ΓοΓ{6έδ. παράφρον Υ΄ ἔβα 



ΕὉΠΒΙΡΙΡΙ5 :ΗΙΡΡΟΙΥΊΟΌ8:-:  «ϱδ 
ἓ « 

Βγαεβερίί ἴ]]α [αο]οπα 
Βορίπα Ροϊαπα, 

ΡΗΛΕ, Βασταε ὁ ρα]αάϊς ἀοπιίπα, 
Εικετοιαἰίοπαπα εΠιαεδίτέα πα 

Ῥγαεςσες [Ὠίαπα, ή 

Ὀ πάρα μις ἆθοάτγεγα 

Οαπιρῖς ἆπσατῃ | 

Ὀππαια ΄ἆοππατο ε(ιο5 

Τοεαί ἀοτηεδίίοος | 

0ΟΠΟ, Θ αι γµτδας Ἠ]ο ἔαπι δια]ία ἰαοίας ο. 
απο ἶασα 5ΙΊΏ]α Ῥείῖδ, πσπο 

γεπαπάϊ ἰό 4ΠΙΟΥ Ἱιγσεί: 

πο Άαπο γἱ5δ ατεποδί5 αστίδ 
Ώααος5 Γ6Γ00ς8. 

Ἡαοο γετα διπὶ Ῥγασδασῖα , 
Αάισικ 9566, ζαί {ο τοίγα]αί, Όσιπα, 
ἨΜεπίίδᾳαο ρταεδἰτ]ησοί γἰρογεῖη, 

ΡΗΔΕ, Ηοί ἱωῇε]Ιςκ, απῖά οσο [εοί 2 
(πο λες ἀενία Γασιι ὃ τὰ 

Φαπυπι Έεας ετἱραϊί Ρθοίαδ. 

Γταίο οεοῖἀϊ Ώεο, 

Πεα, Ἠεια πιδοία, 

Ο πηίσίκ πιοα, σαραί οι ΥΙΥΒΙ18 
Ὑοα ππεππη. 

ΤΙοίογιπα Ραᾷοξ, 

Ἔσορο, «παεδο, εκ οσο] ογαπιριπέ 

1 .4ΕΓΥΙΛάΘ απαςδ{ί8. 
Ρι- 

Ὑβ. 933, 9344. 7. {εξ θῆρας Ποθνε 6. 99ό6. 77ωῇς. πολλῆθ. 

Β 



43 ΕΊΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΑΛΊΎΥΤΟΣ. 

2» Τὸ γὰρ ὀρθοῦσθαι γνωμαν ὀδυνᾷ' 

οὐ Τὸ ὃ μαχόμενος κακόν" ἀλλὼ κρατεῖ 

» Νὴ γιγνώσκοντ' ἀπολέσύαι, 

ΤΡΟ., Καώπτω" τὸ ὃ) ἐμὸν πότε δὶ «Θούατος. 259 

Σώμα καλύψει; 6 

Πολλὼ ἃδάσκει μ ὃ πολὺς βίοτος 

9 Χάῆν γὰρ µετρίας εἷς ἀλλήλουξ. 

23 Φιλίκς Ὀνητοὺς ὠακίρνασναι, 

ο Κάὶ μὴ πθὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς" 256 

ο Ἑὔλντα ὃ) εὖαι σέργηθῥα ρενῶν». 

ο), ᾿Από τ᾽ ώσασθαι, καὶ ἔυντεῦναι., 

ο» Τὸ ὃ’ ὑπὲρ Δόδσῶν. μίαν ὠδύειν. 

ο» Συχὰν, χαλεπὸ βάρος”). ὡς κάγῶ' 

Τῆςδ ὑπερκλγῶ. . 2ός: 

9 Ἠιότου ὃ) ἀτρεκεῖς ἐπιτήδεύσεις 

ο Φασὶ «σβάλλευ πλέω, ἢ τέρπευ » 

 Τῇ 9) ὑγιείᾳ μᾶλλον πολεμεῖγ. 

τς. 9/47. «4. ὁδύνλ. Ὑ8, 55ο. Οὗπῃν Π. δ. γάρ μ᾿ ὃ π. βίας. 



ΕὉΌΕΙΡΙΡΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. Ἅ«δ 

Ριαάοτε τεγίπηίαγ σεηῃασ, 

ο» επίεπι τογετῖ αἆ αἰϊ]οπα 
»» ῶο]οτε Ῥιηποῖέ αοΓίς ε 

»» 1ηδαπία οδί ΠΙΑΙΙΤΗ 5 αἴααῖ 

» ΝΙ δεπεπίεπι αἱ ἰπδοῖαπα 

2» δἱο Ιπίετῖτα: εδί οΡΙΙπΙΙΠΙ, 

ΝΥ, 6αραί, αὲ ἴαδες, ἔοσαπι, 
Φε ουγηίατα πιογ5 σααπάρ 
Όοτρας {εσοί παει 
Με Ίοπσα ἀοοα]ῖ αείας ὃ ολ) 

ὍΟσαπι Ρἰατίπια, ο Τηίες Ἡοπαῖηςς 

9 Νο αππογ δἰί Πππιούοταίας, 
»» λεαπε ἱπίίπιας ἰπίτεί πιοάσ]]ας; 
5»  αγεπάαπι 1 πηίοο, 

»» δίο (επιρεταπάαθ «εδί ΑΠΛΟΥ: 
0 Φίπο Ἰαοδίοπο αἱ ἀοοίπαί, 

2» Ἐκρε]], οἱ {πίοπάί αἱ «ποαῖ, 

» Όταγο Ῥοπάις αἰῃιοίατί, εί 
25 Ὅ παπι ἁπαταπι απίππαγαπα 
ο» Ἐ εγ[ογγο Ῥοεπαδ. Ἠαίαδ 
Έσο πἱ γνίοεδ πϊδεγαία 
«δαρτα πποάαΠι 4ΠσΟΓ, 

.»΄ Ἰπίοηδα γἱίας φἰαᾷία 

» Μα]ίο πια] Ῥ]α5 απαπι 
ο» Ῥοοσπα γο]υρίαιἶδ (χαλαπί, 

2» Ὁοηίτατία γα]αίιαἶηί 

»» Ῥε]]άπα Ἱη[εγαπί Όοπας, 

Τία 

8. οπό, «4, θέλγήτρα Φρενῶν. 

ον) 



ΧΟ, 

τνο. 

ος, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ, 

Οὕτω τὸ λί ἧσσον : ἐποίνῶ 

Τοῦ μηδὲν ἄγαν 

Καὶ Συµβήσουσι σρζοί µοίο 

αμ αΝ αΒνοθιιοἩ 

Γύναι γεραιὰ., ' βασιλίδος πιςὴ τροὲ 

Φαχίδνας, ὁρῶμο τάδε «δυςήνους τόχας. 

"Ασημκ δ᾽ ἡμῖν, ἥτις ἐσὶν ἡ νόσος " 

Σοῦ ὃ ὢν πυθέσθαι καὶ κλύει βουλοίμεῦ .ἄνι 

Οὐςκ οἵδ) ἐλέγιχουσ ' οὗ γὰρ ἐννέπεμ 9έλεία 

Ούδ) ἥτις ἀρχὴ τῶνδε πηµάτων. ἔρυ, 

Εἰς ταὐτὸν ἥκεις' πώτα γὰρ σιγᾷ τάδε. 

Ὡς ὥσθενει τε καὶ κατέξανται δέμας. 

Πῶς ὃ᾽ οὔς τειταίὺ γ) οἶσ ὥσιτος ἡμέρν; 

Πότερον ὑπ ἅτης ν ἢ φανεῖν περωµένη» 

Θωνεῖν " ἀσιτεῖ ὃ᾽ εἰς ἀπόςατι βίου. 

Θκυμασὸν εἶτας, εἰ ταδ᾽ ἐξαρκεῖ πέσει, 

Κεύττει γρ δε πῆμα» κοῦ (Φησι νοσεῖ). 

“Οδ᾽ εἰς ποόσωπον οὐ τεκµαίρεται βλέπων» 

. Ἔλδημος ὢν γὰρ τηςδε τυγχάνει “χθονός. 

Σὺ ὃ᾽ οὐκ ὠνάγκην προσίθέρες, πείρωμενή 

Ἱόσον πυβέσθαι τῆςδε ο καὶ πλονον Φοεῶν; 

Εἰς πᾶν ἀθΙγμΑΙ, κοὺδὲ εἴργασμαι πλέον, 

Οὐ μὴν ὠνήσω Υ οὐδὲ νῦν προθυµίας 

Ὡς ἂν παροῦσα καὶ σύ µοι ξυμμαρτυρῆς » 

27ο 

275 

230 

2056 

ος 
464. 7μῇσ. λίαν  ἧσσονν Ὑς. 97ο. ἆογίὲ ερ. Σοῦ δ αὖ. 

Ὑ9. ο73. {αΓ. εοῖ. ᾖκει 



ο ΕΌὉΒΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. ὄ7 

Τία 6απο οσο πο ΠΠηΙΙπα οσί 

Μ΄ηις Ρτοραγοτίἁ, αἴᾳπο Ίος 

Οιιοά ἀῑοϊίατ, Νε απά πϊπιϊ5. 

Τήάιο δαρίοηίίαπα ουπΏ ια 
Ώγίοετο δα η γασῖϊς, 

ΟΟ. Οταπάασγα απηπ9 Ῥμαεάταεσαο Ἠοσίπας παίἰτῖς 
Ῥ1άε]ῖς, ηας ααῖάεια γιάεπιαδ παϊδογίας, 

ΤΓϊφιοδᾷπο «πδᾳ5. 5ος, απὶς ἰδίο δίέ πιοτρα5 αϊοῖς 

Το ΙΠίεΓγοσαγα, αιάῑγο ἴθ πιοπδί ΑΠΙΠΙΙ5. 
ΝΥ., Εαιίάσπι Ἰαιά εοῖο ἵρδα, ἰαοϊία οοπείπος πια [ατα : 

ΝΙΡΙΙάαε Ρογεοπίαπἆο Τεδβοῖγε Ροίιῇ, 

06Η0Ο. Ἀεφε οᾶδα 4Παεπαπι {αἴη σγαγἰ5δ Γαοτίέ πα[ί 2 

ΝΥ, Ὠεοιάϊδ εοἆςπι, οε]αί Ιδία πε οπηηῖα, 

ΟΠΟ. Όι αεσγα, ἴοίο τί ΠπεηΡΓα ἴαμοπί ΟΟΓΡΟΤΕ } 
ο ΝΥ. Οἱ ποπ! οἴριπα ἆπαο Ιτίάπο αΡΗίπο πο δαπηρδογί!{ 

6Η0Ο. Μοτρίπο γΙ, απ οοπἰοπά(ε 1]α σἷο πιογῖ 

ΝΥ. Επίτο Ἰποάῖα σα]απιίοδοδ γα]ί ἆῑσς. 

06Η0. Μίτα Ἰοᾳποτίς, γίτο ἰδία οἱ ποη ἀἱδρ]ίοσπᾶς 
ΝΥ. Οε]αί πιαίαπι 1]]α, αἴπις ε55ε 5ε αοστοίαπι πεσαξ, 

6Η0. Νεο ιά ἴ]]ε Γαοίεπι οοπδρῖοαξαςδ Ροτοῖρί:ὃ 
ΝΥ. Ου Ῥο8δεί, αἰ5 ρεγεστε Ιπ οτί απαπάο αὐο»ί 2 

6Π0. 9εὰ παπιᾳαἰἆ γς6εδ, πποτρΙ τί οπιΠεπΙ Ἠηῖα5 5ςἱα8 

Ου]σίπεπα, πιεηίϊδαιιο «απ 5δδαπι ογγαῖσας 

ΝΥ, ΟΌπιποβ τίαςδ ἰεηίαγι. αἲ ΙΠοβδδΙΠΙ οπιπία. 

ἈΝα]]απιαια εσο τεηηίαπι αὀλπο Ἱπάαδίγίαπα: 
Όι Ίρδα ἀῑ]σεπίίαε ΡΓᾶεδεηπςδ Ίπεαο 

Τα ἰεδίῖς εκἰσία5, Ἠεγαεσιια ἵπ οπιπῖρα5 
Ο 1 αγΏ 

Ψς. 976. 4). ὑπ' ἄσης  Ἠογ/ε ]ερ. Π. ὑπ ἄτης, ᾗ θαγεῖν π. 
9. οδ4. 7ης. Εἰς πάντ᾽ ὦφ. 

Ἑ ῦ 



8 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

Οἱ πέβυκαε δυςυχοῦσι ὁεσπόταις, 

"Αγ, ὦ Φίλη παῖ, τῶν παροθε μὲν λόγων 

Λαθωμε ἄμβω". καὶ σύ 9) ἡᾖδων γενοῦ 

Στυγνὴν ὀθρὺν λύσασα καὶ γνώμης ἐδὺ 209 

Ἐγω 9’, ὅπη σοι μὴ καλῶς τέθ εἰπόμην, 

Μεθεῖσ᾽, ἐπ᾽ ἄλλον εἷμι βελτίω λόγωε 

Κε μὲν νοσεῖς τι τῶν οἴποῤῥήτων κακῶν ν 

Τυναῖχες αἷδε συγκαθίςαωτ᾽ ἂν όσον. 

Ε/ δ᾽ ἔκβερός σοι συμ(θορῶ πρὸς ἄρσενας ν 905 

Δέγ΄» ὥς ἰατροῖς πρδγµα μηνωθῇ τέδε. 

Εν. τί σιγᾶς; σὖκ ἐχρῆν σιγῶν. τέκνου 

Αλλ' ἡ μ’ ἐλέγχευ. εἴ τι μὴ καλῶς λέγω, 

'Ἡ τοῖσω εὖ λεχθεῖσι συγχωρεῖν λόγοις. 

«Ῥρέγξαι τί: δρ ἄθρησον ὦ ταλαν᾽ ἐγὼ; 300 

Τυναῖχες» ἄλλως τούςδε μοχθοῦμεν πόνους, 

σου δ᾽ ἄπεσμεν τῶν πώ οὔτε γὰρ τότε 

Λόγας ἐτέγγε δε, νῦν τ᾽ οὐ πείθεται» 

Αλλ’ ἴσθι μέντοι (πθὸς ταδ᾽ οὐθοιδεσέρο 

Τήγνου Φαλάσσης) εἰ αν] προδοῦσα σοὺς | 3ος 

Παῖδας, πατρῴων μὴ µεθέξωτας δόµων 

Μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππών ᾽Αμαζόα, 

Ἠ 

Ἡ9. α88. ζλη]σ. ἸΑλλ)ὦ. 5.294. 7μῇς. συγκαθισάναι, {Γοαδ. συγκαδίσαν» 
σαι" Ρογίε συγκαθίσαιντ ὧν ν. Ο116γάγει Ἡδ. 908. ἤν τι. 



ΒΌΠΒΙΡΙΡΙΣ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΡ, 56 

Όπαπι οαδίρας Πάε]λίαίειι Ῥγαςδε(1. 

Δι ΠΙία ὁ οαγῖδδῖπια ΡΓΙΟΓΙ5 ῬΓεσος 

Φεγπηοπίς ομ]1νίδοσγα, Ιάεια τί [αοίαιι οσο, ο 

1μπροπιίοτοιι {ο οχ]ίρο, [Γοπίςῖη εχρ]ίσα, 

ΟΙίπι 8ογρηᾶπα, ππο δαρογοϊο σΓάΥΕΠΙ: 
ΏΙδο]γο αιπαΓαπι Ῥοοἰογῖ5 οπγαπι απχίῇ, 
5] [οτίο αι Ιοοπία ἔαπο 5απι ἁατίας, 

απο οογγίσαπα, ]αείοδαιο Ῥτο[ογαπι 8οΠο8ε 

δὶ ἹποτΡα5 αγσοί ἴο δεογρία5,. Γεππας ας 
Έ ογεηί ππεάσ]ααι, οἱ Πας: δἱὲ σοπογῖ τί 

Οοιππιαπίσασί οσπα γ]γῖδ ᾳασαῖ, παπα οἄοτο εδέ, 

Όι πιεδϊοίς χο οπιηίς εκρ]απείατ. ΑΛ 

ασ δίο ἴασες2 ]αιά ἴο {αςθγο ϱΟΠΥΕΠΙΕν 
Οἱη 8ἱ παίπια5 τοσίο απ εἶἴογο, πιο ασια» 

Ἠεοίενο ἀῑοία γους «ΟΠΊΡΤΟΡα ἴπα» 
Ώιο αἰϊφαιά, Ἠαο θρεοία. Πιδετγίπια οσο οπιπίαπι, ὁ, 
ϱ. {ωπίπας, απο {γαδίγα Ιάβογοπι ΙπδπηΙΠλδ. 

Άοπαε αἰαπο ἁπάαπι Ὠῖπο αὔδαπιας Ρτουῦ], ποσιιο 
ΨογΙποπο ἴαπα Πεοιὶ παεο: ροἰαῖξ, ποας 
Ἅαπο Ίππρογαχο δἱδῖ Ροϊοδί, μὲ Ρρᾶγοαί, 

Φε οετίαπι αρα, ία Παορας πιατῖς Πές παπα 

ἘΤγαοίαβ]ῖδ. δἱί ἀεδοτί πιπς Ιβαγοδ, 

η ποἩ. οοαοἵαπι δ5ἱο Ώθσσπα {ο ῥτοσασα5, 
ἨἩαεγοκιίαίεπα Πασά α]]ο Ἡ απάπατ ἔεπροτς 

(οτποπί ΡαίαογΠαΙα, ἰεδίοι Μο Αιπαποπαϊα 

Πιοσίπαπα οΠαοδίτεια, ἠρογίς ἀοιπίπιωα. ταἷς 

ΘΩ πας 

Ὑς, σοο. 4] τῷ πρίν Ἡ5. 9093. ᾖ4γΓ. ᾖέρι ἐλέλγεθ’ ᾖδει 
Ἡς. 307. ῥωῤσ. ἱππείᾶνο 



4ο ΕΣΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΑΥΤΟΣΙ 

ΤΠ σοῖς τέχνοισι δεσπέτην ἐγεύλτο 

Ἰόθον » Θρονοῦντα Ὑγνήσί , οἶσθα νι κἀλῶς, 

Ἱππέλντον. Φ. οἴμοι. Τ. 9ΙΥγάνει σέθεν τόδε; 3ἵἱ0 

ΦΑΙ. ᾽Απωλεσᾶς µε, μαϊαν καί σε, πρὸς νεῶν 

Τοῦδ) ὠνδρὸς αὖνις», λίσσοµαι, σιγῶν πέρι. 

ΤΡΟ, Ορᾷς, Φρονεῖς μὲν εὖ ' Φροοῦσα ὃ᾽ οὐ θέλεις 

Παϊδάς π᾿ ὀνῆσαι, καὶ σὸν ἐκσῶσαι βίου. 

ΦΑΙ. Φιλῶ τέκν' ἄλλη ὃ᾽ ἐν Σύχη γειµάζοµαι» 8ἷς 

ΤΡΟ. 'Αγνὰς μὲν, ὦ παῖ, χεῖρας αἷματος Φέρειςί 

ΦΑΙ, Χᾶρες μὲ ἀγναὶ Φρὴν δ' ἔχει µίχσµά τι 

ΤΡΟ. Μῶν ἐξ ἐπακτοῦ πηµονῆς ἐχθρῶν τος ς 

ΦΑΙ. Φίλος μ᾽ ἀπόλλυσ, οὐχ ἑκοῦσαν οὗχ ἐκῶν. 

ΤΡΟ. Θησεύς τη ἡμάρτηκεν εἰς σ᾿ αμαρτία 9420 

ΦΑΙ. ΙΝΜὴ ὁρῶσ ἔγωγ᾽ ἐκεῖνον ὀθδείην κακῶς. 

ΤΡΟ. Τ{ γὰρ τὸ δεινὸν τοῦ, ὃ σ᾿ ἐξαίρει θουεῖν ; 

ΦΑΙ, Ἔα μ ἁμαρτεῖν, οὗ γὰρ εἴς 5 ἁμαρτονω. 

ΤτΡοΟ. Οὐ ὅᾳθ ἑκῶσαά γ΄. ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι. 

ΦΑΙ. Τέ ὃρᾷς; βιάζη χειρὸς ἐξαρτωμόνη; 3425 

ΤΡΟ. Καὶ σῶν γε γοάτων οὗ µεθήσομαί ποτε. 

ΦΑΙ. Κάν ὦ τάλαινα, σοὶ τὰ’, εἰ πεύση, κοκ. ᾿ 

Ἔραο, 

Ὑς. ο15, «4. Τοῦ» αὖθις ἀνδρὸς. ὧς. 9416. «4. ο. Φορεῖο. 



ΡΗΛΕ, 

ΝΥ. 

ΡΗΔΕ., 

Νν. 

ΡΠΑΕ, 
ΝΥ, 
ΡΗΛΕ. 
ΝΥ. 
ΡΗΛΗ, 
ΝΥ. 
ΡΗΛΕ, 
ΝΥ. 
ΡΗΛΕ., 

ΝΥ, 
ΡΗΔΕ. 

ΝΥ, 

ΣΗΛΔΕ,. 

6, 994. 

ΕὈΠΙΡΙΡΙΣ ΠΙΡΡΟΕΥ Τ05, ἄχ 

Οπαοε Ρρερετί {ΠΠεσίάπιαπα, αἱ αγία Πασά γαάεπα, 
Ορ ἱππραπηίας οὐ εί {πδς {οτῖδ. 
Νοςίῖ Ῥγορο Ηἱρρο]γίαπι ἰδίαπα, 

Αί Ἰοί παῖΠΙ πηΙδεΓαε | 

Οαἷά 2 Ποσοίπε Ἠΐο ἴο Ῥογοα]]ί 2 
οωτα αἱ παῖς 

Μο Ῥογάίάϊδι! Ῥοις Ί)οος (ο οπιποῖ ΡΥ6ΟΟΣ 
Νο ποπιοῃ Ἰαΐας ογε ῥτοάσαί {πο | 
Τη Ροδίεγ. 
Ὑιάσδπα πποη5 τί Ἱπίοργα 

ΤΙ οοηςίεῖ 2 Ποῖ] δείγατο ΠΟὮ γἱ Προγος 

ΜΙδεγα ἰποδ, γιίαππ(αε ἴαϊίατί ἔαᾶπιι 

Άπιο Ἠβρογοςδ; δεά πιε αἰῑα {ειηροδίας Ταρίΐν 
Πηιαπαϊηαΐας: δαησιῖπε ΥΘΙΙΠο5 ΙΠΔΠΗδ. 

Μιαπόα ππαπαςδ εδ, Ῥο]]πία σεσίο ῬεοίοΓᾶ, 
Αἱἰαππάο αἲ Ἰοδίο αἰι(αϊάπε πιαπαγίὲ πα] 2 
Ληλίοις Ἠαί πο Ῥογαῖί αΠπγίίαπα ΙΠδοί15. 
ΟοπιπιϊδΙέ ἰη {ο 4πάεςο. αἱ Τπεδεις πια] 

ΜΙΠΙπιο, αἲ, πο οσο ἵ]]απι ΙάεδεΓοφ Ἠαίος ΠΠΟί18. 

Όασ (απία τεδ οδί ἆααάε πιοτί {ε οορ!! ὁ 

Λι 
Ένγατε τηε δἶπα, ΠΙΜΙ] 1Π {6 ασο ΡοΓΡΟΓΑΙΠς 

Ἠαιά δροηίε δαπε; Ροϊί]αςδ Πῖο Πηογίοηι ορρείαΠη, 

Ο1ά γίπι [αοἵδ, Ιία ε Ργασβ]ῖδ Ῥεπάεπς πῃοῖς ὁ 
Ἠαιιά Πεί αππαάααπα αἱ σεηαᾶ ἆθδογαπ {18. 

Μαϊα πεῖσεγα απἀἴσπδ, Ἰπᾶία Ίρδα Πρί απἀ[οδ. 

ΝΥ:; 

4). Οὐδὲ σοῦ λελείφοµαι  ππά]ε.  Ἡ8δ. (80. ΓοΓίν ζέ6. Καὶ τῶνδεγ. 

η 



ἠ2 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ. 

ΤΡΟ. Μεῖζο γὰρ. ἢ σοῦ μὴ τυχεῖν» τί µοι κακόν, 

ΦΑΙ. Ολῇ τὸ μέντοι πεἈγμ ἐμοὶ τιμὴν Φέρει. 

ΤΡΟ. Κάπετα κούπτει χρῆσθ, ἱκνουμένης ἐμοῦ. 339 

ΦΑΙ. Ἐκ τῶν γὰρ, αἰσχρῶν ἐσθλὸ µηχοαρώµεθα. 

ΤΡΟ. Οὐκοῦν λέγουσα τιµιωτέρα Φανῇ. | 

ΦΑΙ. ᾿"Απελθε, πρὶς 9εῶν, δεξιάν τ' ἐμὴν µέθες. 

ΤροΟ. Οὐ ὅμτ, ἔπεί µοι δῶρον οὗ δδως ὃ χρῆν. 

ΦΔΙ. Δώσω" σέβας γὼρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σὀ. 835. 

ΤΡΟ, Σιβμ ἂν ή" σὸς γωρ δύντεῦθεν λόγος. η εν 

ΦΑΙ, Ω τλήμον. οἷο, μῆτερ, Ἡράσθης ἔρο Σ 

ΤΡΟ., Ὃν ἔσχε ταύρου, Τέκνον» ἢ τί Φῆς τόδες 

ΦΑΙ. Σύ τ ὦὢ τάλαω ὅμαιμε, Διωύσου δάμαρ. | 

ΤροΟ. Τεκνο» τί πασχείς» συγγώους κακοῤῥοες» «349: 

ΦΑΙ. Τράη δ ἐγὼ δύςηνος ὡς ἀἰπόλλυμαι. 

ΤΡΟ. Ἔκ το πέπληγµαι πο προβήσεται λόγος 

ΦΑΙ. Ἐκεῖεν ἡμεῖς, οὗ νεωςὶ δυςυχεῖς. 

ΤΡο. Οὐδν τι άλλο οἵ) ὢ βούλοµαι κλύευ. 

φαί, Φεῦ, να 
Τῶς ἂν σύ µοι λέξεις ἅ μ ἐχεην λέγε; 3845 

Τρο. Οὐ µέντις εἰμὶ τοζθρνῇ γγῶαι σαίδῶς. 

ΦΑΙ,' Τή τοῦ ὃ δὴ λέγουσιω ονθρώπους ἐρδν» 

Τρο., “Ἠδςό, 

ΦΑΙ, Ἡμεῖς ἂν εἷως φατέρῳ κεχρηµέναι, 

ον ὃ 
ο » ον 2 ας ο ο ὢ παῖ, ταὐτὸν. ἄλγευόν ν΄ ἅμα. 

Ττρο., 

ὓς. 900. Ὀλῃ. ΦΑΙ.τὸ µ. 9. 95ο. 4. 1εοὲ. κρύπτεις, χάτβ" ἵκν. 
Ὑδ. 901. {ῶγ. μεεί. ἐσθλῶν αἰσχρὰ. Ἰδ. 393. ἔ άσ. δεξιῶς τ) ἐμωῖς (6. 

--. 

πο . - π π-ν 



Ἁγ. 
ΡΗΑΡ, 
Ἀγ. 
ΡΗΛΕ, 
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ΡΗΛΕ., 
Νν. 
ΡΗΛΕ. 
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ΡΗΛΕ, 
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ΡΗΔΕ, 
ΝΥ. 

ΦΗΛΕ, 

ΕὉΒΙΡΙΡΙ5 ΗΠΙΡΡΟΙΥΤΟύ5, 45. 

ΟΙ {ο ο1Ῥες, Βαὶ ϱτανῖας παῖμΙ α πιά ασοϊᾶαί }΄ 

Ροαπϊρῖς. .Ἠάθο γε αά[ογοί πηϊμὶ ἀεοις. 
Ἡοπεδία ΡοδοεΏί1 Ιδία πηιπο ποη ἀείεσεςᾖ 

Ηοπορία (πτρίπάϊπεπα 6ος ἰγαλμεηίο 

Τιαιιάα[ῖος ετῖδ. Ίασοο ἀπιϊοῖς αροΓίοΏς. 
ΑΡΙ, αἴ(αο ἀεκίγαπα Ἠησαο πάπα πΒί Πβογαπι, 
Νιπσααπα τεπαπαπα, άποά Ῥοίο ηὶςί ἰπίρααδ. 

Ἐτίριααπα, πιαπαπιάαθ ΥΕΠΕΥΟΓ 1π ΡΓΙΠΙἶ5 Μπάτης 
Φοογείπιη Ἠαβερο. Ίαπ1 ακρ]ίοαγα επ {αιπι, 
Ο πηπϊδετα! (παίεπι ΑΠΙΟΓΕΠΙ απηᾶδίί πιο ράγες ὁ 
πο ἵααγηπα απιανΙί, άπσταγο: αΠΠΟΓΕΙΗ ἵα ἱωπαῖς 2 

Τασαςα ὁ 6οτου Θοαιπε]εΙί πκογ Πάρο! !' 

Ἠεπι απίά Ερῖ αοοἰἀίσεο ἀΐσαπι ὁ β]ία 7 
Μαα 6οπεγίς. Ιἴα ρτανία Ργοδοφπογίθ. {ο 
Όι 1αίία 4ποᾳαο ἰπ[απδία παπο 650 Ῥεγοο } 

Ύϱπογδαπῃ Ιδία δροοίοπί γοτρα ἶαπι αἰ[οπ]ία Ἠάασγοο, 

Ἠίπο Ῥεῖνπα Ίαμος Παχῖέ: παπά σα εδ ΠοςςΏδ, 
ΝΙΠΙΙο πιασῖς ἴαπα, απάϊγο άπαο οµρίο, δοἷου 
Ἠεα αιὶ παλ ἀἶσαδ ᾳπαο οροσίοί Πιο 1041115 

Ὑαΐοθηε εσο 5υπι, οΏδοιτα σας Εἰρί εχρ]οεπη 2 

Οιᾷ οδι αποά Ἠοππίπον αρπά απλατο ἀῑοίίατ 2 
Βιοἱδδίπιαπι Ίου Ἰάοπι αἴᾳαο αππαΓαπΏ παχίπηα, 

Ἠοταπι α[ίσγαπη δαπα οχροτίᾶ οσο, πί απας τηαχίπιθν 

ἉΥ., 

ο 9. 350. ζοῦ. Μ5. σὺ δ ὦ. Ὦ9. 945. 4). ᾧν μ᾿ ἐχρην λ. ιαζε. 
Ἡ5. 949. «Ἠ. ες. Ἡμεῖς δ ὧν. 

οο 



44 

ΤΡΟ. 

ΦΑΙ. 

Τρδο, 

Τρο0. 

ΧΟ. 

γς. 459. 775. Οἴμοι . τί λέξεις τέκνον 5 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΛΔΥΤΟΣ, 

Τί ΦΊες ἐρᾷς, ὦ τέκνο» οὈθρωπων τωές; 4ο 

“Ὅστις ποῦ οὗτές ἐσθ ὃ τῆς ᾽Αμαζόνος, 

Ἱππόλυτο αὐδᾷς; Φ. σοῦ τάδ’, οὐκ ἐμοῦ» ἕλνεις. 

Οἴμοι, τί λέξεις; τέκνο ὥς μ᾿ οπώλεσας 

Γυναῖκες, οὐκ ουάσχετ᾽ ' οὐκ ονεξομαι 

Ζῶσ ἐχθρὸν μαρ , ἐχθβρὸλ εἰσορῷ Φδος. 355 

Ῥάψω. µεθήσω σῶμ' ἁπαλλαχθήσομαι | 

Ῥίου θουοῦσα". χαίρε᾽ ' οὐκ ἔτ εἴμ ἐγώ. 

Οἱ σώβρ-νες γὰρ, οὐχ ἑκέτες, ἀλλ ἔμως 

Κακῶν ἐρῶσι' «Ένπρις οὖκ. ἄρ ἦν. φεὺς, 

Αλλ᾽ εἴτι μεῖζον ἄλλο γίγνεται 9εοῦ. 36ο 

ἩἨ τήδε, κμὲ, καὶ δόµους ἀπωλέσεο. η 

Φα τα πιο στς Ἀ 

ΣΤΡροφ αΗ, 

1 "Λες ὢ, ἔχλυες ὢ» 

2 Ανήκουςο τς τυράννου. 

3 Παθεχ µέλεα νρερμένας, 

4 Ολοίμαν ἔγωγεν ποὶν σὰν Φίλαν 

5 Καταλύσαι Ἆεενα. 

6 Ιώ µα" Θθεῦ- Φφεῦ, 365 

7 Ὢ 
Ὑ5, 964. «47. πρὶν. σ᾿ ὤγ Φ. εἰ Κατανῦσαιι 



ΝΝΥ. 

ΟΡΣΟΌΠΙΡΙΡΙΣ5 ΗΙΡΡΟΙΥ ΤΟ. 4δ 

Οιιἆ ὁ αἱςτ ἴπ αππογε οαρία 65, Π]ια 
ΡΗΛΕ, Οµῖς Πε ααϊ Ῥτοσπαίαδ΄ εδἰ Απιαζοπο 

ΝΥ. Οποπα ἀῑοῖδ, Ηἱρρο[γιαιππε 2 

ΡΗΔΕ, Ιά οκ ἴα, οχ πο Ἰαιιᾷ 8065. 

ΝΥ. Ἠοι απιά αἱδ2 αἱ πιο ρογά(ιάϊδα Πα 2 - 
Παιιά ἰδία σαπὲ Τοἱογαηόα. Ποπ ἰοιεταπάα φαπῖ. 
Ο4ἱοδαπα, αιηϊσᾶθ» πο {6ΓαΠα: γίγεης ἀῑεπα, 

Ἱηγίδα δρ]επάεί οοιι]15 Ιακ πιοῖδ. Ῥτουα] 
Με Ἠῖπο δεστεσαΡο. οοΓρα5 Ἠου Ππαααπα, πε 

΄ Μοτα πἶ]α., γῖῖα εκίρο. ἴαπι νο]αρε εδί πιο: 

γα]εία, πηὶ] Ρτογδια5 οσο 6ΙΠά ΠΙΙδεΓα ΑΤΩΡΙΙΙ18. 
Ο1αο σαπῖ πιοᾷεσίο Ρεοίοτε παγαδ Ῥγαεκ[ίας, 

Αππαπί απᾶζεπ. πια]α. ἴ]ίαο, αἲ Τηνιίας {αππεῃο 

Ἄοη εδί Ώεα Ύοπας, αἰαιιιά εδί πιαῖας Ώεα, 
14ο πιεααε, οἱ ἰδίαπα, εἰ ρετάἰά1ί ἰοίαπι ἀρππήπα. 

Ἅδωδε 

πο, ΈμΠοι Ετίδίις Τοπιΐπας οαδιις[ 

Ἱη[απάα΄ απἀἰδίῖδ πατγαπίσιη » 

Αιάιγισιϊς Γ)λομηίπαπα. ὁ παπι απῖα 

Ππίεγεατη» «παπι Ὀοπιῖπα ἰδία ἰιιὰ 
Μαεσία ῬΡετάαί Γαπεγο γΙ{βΠλο 
Έποα, εἶει. ἰπ[ε]ίς, ὁ 

οσα- 

Υ5. 965. Γμῇ]σ. Ἰώ µοῖ µοῖο 

με ων 



46 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ, 

7 "Ο τάλαωα τῶνδ” ἀλγέων 

8 ΤὪΩ πόνοι τρέφοντες βροτούς. 

Ο "ΌΟλωλας ' ἐξέφηνας εἰς Φφάος κο. 

1Ο Τίς σε παναµέρος ὅδε χρόνος μένει; 

ΣΙ ᾿Τελευτήσεταί τι καιὸν δόµοις. 370 

12 "Ασήμα ὃ) οὐκ ἔτ ἐςὶν οἳ φθήει τύχα. 

13 Κύπριδε, ὦὢ τάλαρα παὶ Ἐρησία. 

ὃς υοΑοομούὮς ΟὉι ἂν 

ΦΑΙ. Τροιζήνιαι γυναῖκες, οαἳ τόδ᾽ ἔσχατον 

Οὐκεῖτε «χώρας. Πελοπίχς προνώπιο 

΄Ἠδ/ πὀτ᾽ ἄλλως νυκτὸς ἐν μαλρῷ Ἰοόνω  ασς 

Θνητῶν ἐφρότισ Ἡ διἐθθαρταί βίος. 

Καί µοι δοκοῦσω οὐ κατὸ γνώμης Φύση 

ΤΠράσσειν κάχιο. ἔστι γὰρ τόγ᾽ εὖ (ροεῖῦ 

Ἰολλοῖσιν ἀλλὰ πτῇδ ἀθρητέον τόδε, 

» Τὰ χρής ἐπικάμεσθα, καὶ γιγνώσκοµε» 389 
ο» Οὐκ ἐκπονοῦμεν ὃ) : οἱ μὲν» ἀργίας ὕπο, 

Οἱ ὃ) ᾖδονὴν προθεντες. οἰντὶ τοῦ καλοῦ 

ἈΑλλήν τι. εἰσὶ δ) ἠδονκὶ πολλοὶ βίου 

2 Ἱαχραί τε λέσχαι, καὶ σχολὴ ο τερπνὸν καΚδΥ 

2 Λἰδώς τε" ὃισσοὶ ὃ εἰσώ" ἡᾗ μὲν οὐ κοκ)» 385 

ο» Ἡ ὃ᾽ ἄχθος οἴκων "” εἰ δ ὃ καιρὸς ἦν σο(θὴς, 

ν οὐκ 
Ἡβ, 27ο. ΑΔ. ἴεσ. 6) 5. Τελευτάσεται. Ἡ5. 979. Ο/πη, τάδε. 

22 



ΡΗΛΕ, 

΄ 

«ΕὉΒΙΡΙΡΙ5 ΠΙΤΡΟΙΥΤΟ6, 

Οαπίς. Βαί ἵπμπογδα γοταςῖρας | 

Ο. Ιιοπηίπηπα πιἰχίος αογπηπας]. γαῖι 
Ρεγϊςιϊ ! πια]α γαἰσαπίαγ ίπα, 
Ὀ]μπια ἆπαο {ε εχρεοίαπί {επρογα ! 
Ίαπο πονί ασια ΕἨΐς Παὶ ἴπ αθάίραφ, 
Ἠαιά οὔδοιγαε (γρτιάϊς ατίᾳς,- 
Θ πας πηΙδογαπα ΟΟΠΒΙΙΠΟΠΕ. 

Ο απαπα ἱπ[ο]ίς Ότεσσα Ῥασ]]α ος] 

ἄθων ο” 

Τγουχοπίας πιτας, Τασαεπίᾳαε Ῥε]ορῖς - 
πας οοἡ{ῇ5 οκίγεπποδ Γεοεσδ5 ἵπδα]ας; 

Οπαπῃ 8αεΡε Ίοησας ποςίῖ5 Ἠοτας ἱΓαχίπιαδ 

Μεάιίαίῖοπε πιοσις! ΕΙ απίρας πποά[ς 

Ηππιαπα φο]γί γἱία Ῥοβείτ! Ἠαυσςά πι 
Ὦασία τιἀεπίασ πιοηΗ5 αἆ πείας ααῖ, 

Μογια]ῖαπα αατας αποϊᾳποί αεἰ]λογῖ5 Παπγ]α Πές 

Ρ]ετῖαπε τεοῖε ἆπαε σεγηπίασ Ῥεσν]άοπί, 
Φοὰ Ροπάεξαπάα Ἠΐο εδ, Ἠοπεδία θεῖχο πο, 

2» ΌΏααεσπε πηο]ίοτα 5αηΐ, δεσιῖ 5δεά Ῥοδδίτηα, 

Αά εαάιο πιασὶς αρρε[]οτο απίπιαπα: ἱσπαγίαπα Ἠ], 

ΑΙ γο]αρίαίεπι απἰοροπιπὲ ἱπργοῦατη 

Ἡοπεσίο, εαπι(πο γῖίας Παβοπῖ ἆπσοπα 5παο. 2» 
3 γατία δάρίοῤηὰ 5επετα; ἨουηΙΠ τη απίρας 

»» Μα]οεῖαχ αεστα γίία, ἀπ]σο ππαίαπα, οὗ σπα 

»» Οοη{[αρα]αΠοπίρασδαιε δπαγ]{ίετ 

». Δά δαείαίεπα Ῥοδδο παπἰα]ς Γα]1ο 
Ῥαᾳ- 

Ὑδ. 351. «4. Κοῦκ. ἐκπωοῦμεν» οἳ μὲν. 



48 ΤΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ, 

Οὖκ ἂν δύ ἤσην ταῦτ' Έχοντε γράμματα. 
.. ο 5 κ ντος ο κ Ταῦτ) οὖν ἐπειὸ) τυγχούω (0ροοῦσ ἐγὼ » 

Οὐκ ἐσθ) ὅποίῳ Φαρμόίχκῳ διαθερεῖν 

Ἔμελλο, ὥςε τοὔμπαλυ πεσεν Φρενῶν. 300 

Λέξω δὲ καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὁδόν. 
2 2-Ν. ” 2 ϕ ε/ 

Έπεί µ ἔρως ἔτεώσεν α ἐσκόπουν ὅπως 

Κάλλις᾽ ἐνέγκαιμ) αὐτόν. ἠρξάμην μὲν οὗν 

Ἐκ τοῦδε σιγᾷν τήνδε καὶ κρυπτεµ όσον. 

Γλώσση γὰρ οὐδὲν πικό ' ἡ Ὀυραῖα μὲ 3495 

Φρονήματ᾽ οἰνδρῶν νουθετεῖν ἐπίσαται » 
22 

22 

 Αὐτὴ ὃ ὑθ αὐτῆς πλεῖα κεκτηται καόί. 

Τὸ δεύτερον δὲ, τὴν ἄνομν εὖ Φέαυ, 

Τῷ σωζθρονεῖν υικῶσα ο προὐνοησάµην, 

Τρίτον δ᾽» ἐπειδὴ τοῖσι οὐκ ἐξήνυτον 49ο 

Κύπει κρατῆσαι» κατθανεῖν ἔδοξέ µοι 

ΓΚράτιςον ' οὐδεὶς ἀντερε βουλεύμασί. 

ο» Ἐμοὶ γὰρ εἴη μήτε λὠθάνεν καλὰ 

ο Νήτ᾽ αἰσχρὰ δρώση » μάρτυρας πολλοὺς ἔχευ. 

Τὸ δ) ἔργο 19), τὴν νόσο τε δυσκλεδ. 4ος 

Τυνή τε πθὸς τοῖςδ οὖσ᾽ ἐγίγγωσκον καλῶς » 

Μίσημα πᾷσω, ὋὩς Όλοπο παγκοίκως, 

"Ἠτις πεὸς ἄνδρας ἥρξατ αἰσχύνεν λέχη 

Πρωτ Φυραίους ἐκ ὃξ Ὑεναίων δόµων 

Τό” 

ν, 987. )μής. ταῦτ ἔχοντευ Ὑς. 408. Οζ, μον, προγνοῦσ᾽ ἐγὼ. ἡ 



ΕΟΦΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. ᾖᾗ3Ἡορ 

Ῥπαάογφπο ἁαρίος εδοε {ετίας, Ἠϊο Ῥοπας, 
Ώοπιος αἱ Ι]]ο δατοῖπα ῬΓεπιεης σταγΙ. 

Οιιοά οἱ Ραϊΐετοί, αὐὶ Ῥπάογε Γογεί ορι5. 

Ηαιά θαἱρίας Ιδάεπι ΠΤεγί5 εδδεῖ ἀπρί]ες, 
Ταΐία οσο ΠΠΕΟΙΠΙ Βιθῃί5 ΟΠ1 ΥοΥοΙγογεπα, 
Να]απι αἰίας ἰαπίαπι αγρί(γαβον Ῥ]ατηιαοί 

Ὦ) δα απὰ «55ο ία, {πο Ῥεοίις Ιπίοσταπι 1ο0ο 

λήογεπς αἆ αἰᾳαοά Ιπαρια]θδεί ἀοάεοιδε 
Αί παπο απὶς απο δῖί ἴεπος ἀῑσαπι Πηςἱ, 
Ῥοδίαπαπι Ιοίαπῃ απποτο Γαί σος, εχίοιηρ]ο Ιποἰά1τέ 
Μπ οαΓᾷ», αϊ ορίίπιο Ἠοο ΡοεΓ[εΓΓεΠΙ ΟΠ18, 

Οοορί ἴαοετα, γα]παδ οσοσπ]ίαπα {εσεῃδ, 

ο Ἰάησααο βάο5 πι]]α οδί Ἰαμοπάα, Αἰοταπα 0 
2» Όπορε Ῥτορτα, οοθ[αβϊοποδᾳπο τοργίπιε, 
» 3ἱΡΙ αἲ΄ ρδα πιαχίπιαπα αοοαγδίί πιαάΠα. 

Απιεηίϊαπα ἀεῑπ οἁδηϊαίὃ γ]ηοεγό 

Ώ)εογεγοΓαΠπ1Σ ἆιᾶς 6ἱ γἷα Ἠαιά 5ιοσσάεταί » 
γΎεπασαιιο {ογίίογο νΙ αγσογεί, πιοτί 

Ύίδαπι ορίίσχαπα. ϐ) αἱδ Ίαγο οοπδί]ππα Ίου πιοῖπα 
Ὀιοιῖς τε[αξείὁ. ,, Πεοία δι Γαοϊαια, αἱ αφ αιάσσα 

» Νοιίνη Ιαίογος ἵτα Πἀγρῖα Ῥαΐγαπδ παπά γε] 
.» ΤοδίεῖδαβοΓα, Φεῖο ος οραδ, ππογβιαι µαπο δοίο, 

Τη[απαῖαπα 5εᾳα1, αἴἄιο οὕ πα δἱμα Γεπίπα 

Οάἵαπι Ἰπάε 1πο οοηίτα εκοἰίααπα ΓΙ ΟΠΙΠΙΙΠΙ. 
ΑΙ Ῥοβδίπιε. ΟΠΊΠΙΠΟ Ί]]α Ῥεγααίρ Ῥγίπια απας 
Μ]χία οσίοείς γὶτίδ ἰογος αἀα]ίετα 

Τοπιεγαγ]ί αἰεποδί πια]ὶ Παπίας Παχιί ες 

Ὀο- 

Ὑ. 49ο. ΑΣ. ᾖασ. τοῖσίὸ) οὐκ ἐξ. νε) τοῖςδἐγ᾽ οὓκ. Ὑ». 4ὁδ. ΟΛ, ᾖδειν. 

σ 



σο ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ, 
στ 

Το ἦρξε Φηλείαισι γίγνεσθαι κακο. 41ο 
Γ ο κ» ᾿ - 3 -. ο) . Όταν γὰρ αἴσχρλ τοῖσι ἐσθλοῖσιν δοκῇ » 

ϱ  Ἡ Κάρτα ὃοξει τοῖς κοικοῖς εὖαι καλέ, 

Μισῶ ὃὲ καὶ τὰς σωῴρονας μὲν ἐν λόγοίςν 

Λαθρα δὲ τόλμας οὐ Μαλὼὰς κεχτηµένας. 

Αἲ πῶς ποτ’, ὦ δέσποµα ποντία Κύπόί » 415 

Ἑλέπουσω εἷς πρόσωπα τῶν ἕξυνευνετῶν » 

Οὐύδ σκότον Φρβίσσουσι τὸν ἕυνεργάτη 9 

Τέρεμνα τ) οἴκων µή ποτε Φθογγὴν ο] 

Ἡμλς γὰρ αὐτὸ τοῦτ ἄποκτείει» (ίλαι» 
ε / »ν Ν 3 ἁ ᾿ / Φ' ος ω . τ 

Ὡς μή ποτ ἄνδρχ τὸν ἐµον αἰσχυνασ᾽ ἆλῷ » 420 

Μὴ παῖδις, οὓς ἔτικτο" ολλ ἐλεύθεροι» 

Τ]χῤῥησήι ολλοντες ο οἶκοῖεν πόλιν 

Κλενών ᾿Αθηνῶν» μητθὸς οὔνεκ) εὐκλεεῖς, 

2» Δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν ρασύσπλογλνές τις ᾖν 

Όταν ἕυνειδῇ μµητοὸς ἢ πατθὸς κακο. 4256 

» Ἰ]όον δὲ τοῦτο Φάσ ἁμιλλᾶσθαι βίῳ, 

Γνώμη» ἁποίαν κογαθὴν ὅτῳ ποαρῇ. 

Κακοὺς ὃὲ ονητῶν ἐξέβην, ὅταν τύχή 

Τροσθεὶς Κάτοπτβο»ν ὥςσε παρθένος νέο 

22 

22 

22 
 Ἀθώος' παρ οἷι µή ποτ ὀβθεην ἐγω. «43ο 

ΚΟ. 

Ὑς. 418. «4. Τέρωμνα. 5. 4Ι0. Ο/ἱη, ἀποκτενεῖ, Ὑδ.Δ 21. Οἠσε, ἐλευθέρως. 



“ΕΌΒΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΡΣ, υχ] 

Γοποῖρας. Ροίσπίπτη [οεάα ογἴσο, », ἑαγρίᾶ 

» Όπαε 15 Ρ]ασεπί Ρτορί απὶ Παβοπίασ, εαἆοπι ο 
.» Ε]ερί αεδιϊπιαπίατ Ἠοηποδία δἳ πα ιπαχίπις, 

γετρίς Ῥαάίοαθ 8επιρεγ οἱ, εἵ αἆ ἵπρτορα 
ΟΩπαο οἰαποι]απι. ατρί ταππί απζασοία, 

ΕΙαεφιο σπα {τοπίο Ιηίαετι απάοπί νίτος2 

"Ὅοα ὁ Ῥοίοπδ ΟΥρΓί, αίᾳιο δαἱ5ο δαία ΠιαΓΙ, 
Ίεαπε αἁ[αίτῖοες ποοῖῖδ, Ἠει διε]αδ, πίστας 

ἨἩοτγοηί {επεβργαδ, ΙΠίῖπον πεάπε ἆοππα πι 

Ῥτοσα] ΤεςεβδδΗ5, Ύοοε πο ΙΙΙ ἵπ ρα β]Ισπτα 

Οπαπάοσαο ἀῑνα]βοπί δεογεία. πως 1 οἰίαπ 

ἸΜποτοπε οεα σἵτῖίοίο πεσαβῖί, ὁ ΏΙτΠδ; 

ἣοηῦ Ῥγαεδίμ]δδε 5ἱ ΥΙτο αΓοΙΑΓ Πάει 
ΒΙ Ίαρε ἆαοδ Ῥγοροπαϊ {η αγα5 Ἰρογο 
Ὀοπίαπηίποια,  Ὑ]γίαϊ]ς 1ος Πάποῖᾶφ - 
Έτ Ί1ρετο Πογεγε γοία 5ΙΠΐί 1ης8, 
Οε]ευτί Παβ]τεπί Οεοτορϊάἡπα ἵπ πχρο. οἳ δρἱοπάἰάϊ 
Ὑτιαϊςε, κα]οτίαααο Παϊχίδ. », Ποπιϊπί επῖτα 

Εῑαπι ορίππο δετγ]]ῖς Ιηδίαγ οδί 1ησί, 

Βοο]ατίς Ῥατοπίαπα οοπδοίοπῖῖα ΡΓοΠΙ]9 
γιαπιααε 5ο]1π1 Ἠοο γιποῖί ἵρδαπα, αοζαῖ εί ροπἳ, 

Μοπίσᾳαε οοηδοϊοπίῖα ΙΠίεστας. [Γιο 

Αἲ Τεππρας ΊπΙρΓοβος, τά πδαδ οσα οχἰρῖξ 
Τοπετί αἱ Ῥπε]]α αεγὶ πΙεηἰῖς ἱπιασῖπο 

.» Ῥροοα] Πσαγαπι οεγηΙέ, ΟΠΙΏ65 Ιπά]σαῖν 

Ἆ: Ππίος 1ο παπαααπα «6ο αδρίοΙΑΓ ΡΓεοοῦ, 

2» 

22 

οΗο. 

ὃς, 427. 71. {.εϱέ, ὅταν παρῇ. Ὑ5, 45ο. «{ὖ, Προθεὶᾳ κ. ὥστε παρθένφ νέα. 

σο 



Φ2 

Χο. 

τρος 

χς ΔΙ. 4. Οο6. ἁπανταχῇ. 
Ν8. 439 «ἱογεέ {εβ. ἀπέσκηψαν. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ. 

Φεῦ. Φεῦ. « τὸ σῶῴρο ὡς ἀπαντοιχοῦ κλλὸν 

» Καὶ δύζαν ἐσθλὴν ἐν βροτοῖς κοµίζεται. 

Δέσπου)» ἐμοί τοι συμφρορὰ μὲν ἀρτίως 

Ἡ σὴ παρέσχε δευὸν ἐξαίφνης. Φόβοω. 

Νῦν δ᾽ ὑνοοῦμαι Φαῦλος οὖσα" κάν βροτοῖς 

5 Αἱ δεύτεραί πως Φροντίδες σοφώτεραι. 

Οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν, οὖδ ἔζω λόγου 

Γιέπονδας: ὀργαὶ ὃ᾽ εἴς σ᾿ ἐπέσκηψαν νεᾶῖον 

Ἐρῷς τί τοῦτο αῦμας σὺν πολλοῖς βροτῶν. 

Γζάπειτ᾽ Έρωτος οὕνεκα ψυχὴν ὀλεῖςς 

Οὐκ ἄρο γ᾿ οὐ δε τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλος, 

"Οσοι τε μέλλουσ᾽, εἰ 9ανεν αὐτοῖς χρεών. 

ο Κύπρις γὰρ αὖ Φορητὸ ἣν πολλὴ ῥύῇ" 

ο» Ἡ τὸν μὲν εἴκοωθ ἠσυχῆ µετέρχεται" 

 Ὁνδ ἂν περισαὸν, καὶ Φεονοῦνθ' εὕρη μέγα 

» Τοῦτο λαβοῦσα, πῶς δοχεῖς» καθυβεισε). 

9 Φοιτᾷ ὃ' ὦ) αἴθέρ' ' ἔσι δ' ἐν ναλαασίῳ 

» Κλύδωι Κύπρις' πάντα ὃ ἐκ ταύτης ἔρυ. 

 Εδ᾽ ἐν ἡ σπείρουσῶν κὶ Δδοῦσ᾽ ἔρο, 

» Οὓ ποντες ἐσμὲν οἳ κατὸ χβώ ἔκγοοι. 

"Όσοι μὲν οὗν γραφάας τε τῶν παλοιτέρων 

Ἔκχουσι, αντοί τ εἰσὺν ἐν µούσαις ἆθὶ » 

435 

445 

45ο 

"ἴσα- 

ὧς. 4345. αγ. Ἴεο, καρπίζεται. 



ΙΡΌὉΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟ». δὅ 

6Η0. ,, Που, πεα , αἄατω αρίαπο πποάςδίῖα οδί οἴαγιππη ἄεοας; 

ΝΥ. 

Ὑ5. 441. (ογγήςε. 5οὔεςς Οὔτ' ἆρω λύει τοῖς ἐρῶσι» 

.» Ώπαπι αραιά Ἠοπιίπες ορίπίοπαιη αἀ [οτί Ροπαπ { 

Ἔαα ἰδία, ἁοπιῖπα, οα]απΗίας παῖμῖ Ῥτίαδ 

Πποδοίὲ αἰῑοπίίαο τοροπίο 6ΓαΥοπ ππείαπη, 
Θεά αὔδαπε οαα5δα πποοι]οδαπι Ιπίε]]ῖσο 

Άιπο πιο Γαΐδδα: », ῥείοχο οἷς πποτίαµδας 

2» ἓ οδιετίογ «55ο οοσίίαΒο 5ο]αί | 

”» ΑΙΓΡΠΙΟΣ᾽ πεο διησι]ατς εδ, πεο πποάσπα, 
Ωπαςο ραϊετῖδ, εχοεάαπί. Έεαε ἵπ ἴο Ρτογαῖί 

Ίτα Ψεποτῖδ, πΙγΗπηπε 1 εδ ουπι Ῥ]αγίρας5 
ΘΟπαπάο αοοϊαῖέ ΕΡΙ Ίτοο «οπππιαπα 2 1)λειπάο γἱ8 

Απιοτί5δ ογσο οχῖτο ν]ιία. απίά αῑος 

Άππατε Ῥτοάςεδέ, ἵπάιπο γοπίατοΒ. ἀῑος 

ΟΙΙππ ἆποαί Ῥτοάςδδε, γ]ία οχοεἆετα 

9] σὲ φίαἰαίατν ὁ », αι ει Ὑεπιας ιοἶεγαΡι]1ς. 

». Νασπο Ἱπιρεία ἆααο Ιπίοππρεγαπίογ Ἱγγιέ, 

.» ωαἱ ποη ππαί5 τεη][ίαχ, {ασε ἱορίάα Ώαπο 
»» Δαυχίές οπιίπογο 5εᾷ ἄποπι ἰπίος α]ίο5 

9 Νε[ιε γἰάεῖί, εἰ ἵππιετα {αδία, Ίππο αγηρίε, 

»» Φαἱραφαπε οοἶἱ]ο γεχαί ομίοτίο τοῖς 

2» Ῥετ αεἰΠεγεπι γασαίαν ΠΠππεησαας πωαγῖ5 

”»  Ιποῖας Ύεπας Ῥετίαρίατ: Ῥτίππαιη οκ εἩ 

» ἡ)αοπηΏῖ οσἰσίπεπα. οπιπῖα, Ί]α α5γοδ δεΓῖ, 

ν Βαγοιπάπο ΑΠΙΟΓΕΙΩ θυ/ΗοΙξ, ουῖας απ]άοπι 

” ωυἱοππαο γ]ίαε ππαπετα Ἠήας οατρίπα5, 

2» ΦΠΙΠ5;, οἱ γοςαπιαΓ Ροδίογί,. Υοιογατα 1ργοῬ 
Οἱ γοἱγετε, 4ο ἡΜπςίδ γασατο ἀπΙοίρας 

ο. ι 

Ὑ9, φ42. 25. Φορητὸς. 

6 ὅὂ 



4 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

Ἴσασι μὲν Ζεὺς ὥς ποτ ἠρώσθη γάμων 

Σεµέλης' ἴσασι δ' ὣς' ἄνήρπασέν ποτε ' 

Ἡ καλλιβεγγὴς Κέβαλον εἰ Φεοὺς Έως » 

Ἔρωτος οὔνακ' αλλ᾽ ὅμως ἐν οὐρουῷ 

Ἱναίουσι, κοὐ Φεύγουσω ἐκποδὼν εούς 

Στέργουσι δ᾽, οἶμαι, ζυμάορᾷ νικώμενοι. ' 

Σὺ δ) οὖκ ανέξη; χρήν σ᾿ ἐπὶ βητοῖς ἄρα 

Πατέρα Φνυτεύεν, 3 Ἰπὶ δεσπόταις «εοῖς 

ἝΑλλοισυ», εἰ μὴ τούςδ γε ςέρξις νέµους, 

ΤΠόσους δοχεῖς δὶ καρτ ἔχοντας εὖ Θρενῶν, 

Ἱδοσοῦνθ ὀρῶντας λέκτοι» μὴ δοκεῖν ὁρῶν» 

Πέσους δὲ παισὶ πατέρας ἡμαρτηκόσι 

Συνεκκοµίζεν. Κύπευ; ο, ἐν σοροῖσι γιὶο 

ο» Τάδ) ἔπι Ὀνητών, λουθόνεω τὼ μὴ καλά. 

ο Οὐδ” ἐκπονεῖν τοι χοΏν βίον λίαν βροτούς. 

Οὐδ σέγην γὰρ, ἧς κατηρεβεῖς ὃόμοι , 

Καλῶς ὠκοιβωώσειον" ες δὲ τὴν τύχην 

Πεσοῦσ᾽, ἔσην σὺ, πῶς ἂν ἐκνεῖσαι δοκοῖς ς 

ο ᾽Αλλ’, εἰ τὰ πλείω χρηςὰ τῶν κακῶν ἔχοις, 

2 Ανθρωπος οὔσα» κάρτα Υ εὖ “πραξειας ἄν, 

Αλλ’, ὦ Φίλη ποαῖς λῆγε μὲν κακῶν θρεῶν» 

ΛΑξόν 9) ὑβρίζουσ”:' οὗ γὰρ ὤλλο πλὴν ἕβεις 

Ταδ) ἔσι, κρεσσω δαιμόνων εἶνιι έλευ. 

455 

46ο 

“7ο 

475 

Τόλ- 

νΑ. 41. 711. σέργεις.. 9.464. «4/. ἡμαρτηκότας. Ὑ9. 467. 715. χρὴ βίου. 
Ὑς. {08 469. Βογίε ἰεδ. ᾗ κατηρεφεῖο δύµοι» Κανὼν ἀκριβώσει ἄν ᾿ 



ΒΟΕΒΙΡΙΡΙΡ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟ6. ὅδ. 

γοἱαρο ααδιπιαΏί, ΠΟΥΕΓΟ Φομιε]ες. Ἱαρρίϊος. 

τι οι ἰοτῖ Ροίαδ; πίαπα Γα]σίᾷαο 
Ρνασἆα' Έορμα]α5 Γαογίς ραγοπιῖ Μεπηποηίς 
Βιήπια]]5 αὐονίδ' Ῥογοίίαςς πἰΠΙ]οιπίπη5 

Ο εἰ απγοας εο]αηῖ ἆοπο5, ηθεπο {ασιπηί 

γυ]ίας Έεουμη, απἰ, Ραΐο, Ροπ1 ο η 

Βοάοπι οἳ ἱρδὶ 5αορο γἱοιί πιπιίπο, 
Μοτια]ῖ Ίαςο 11 δαδίποτο πεσαρῖςᾖ αἲ 
Το Ἰοσίρας σοπεγατε οεΓίῖς' ἀαριί 

Ῥαϊογ {πιδ, ἀἰϊνο ἁοπιϊπίς αἴάας Ὦ/19 

Ῥοσπαπίίραδ, δἱ ογαπι λαιιᾷ ρ]αεοπί Ίέσος Εδῖ, 
Ο:ιοί ππεμίο ογεάῖς Ργασς[ίο5 δαηΏα. ἴογος 

Οοπιαπαϊπατί οοΠδρἰοαπίεδ Ρτοργίος, 

Οι [οοία ἀἰδδίπια]ατο ηοι. δαΐας ραίοηί ὁ 

Έι αποῖ ραγοπίο5, ἅπί διπαγαπι πο ἰεραπὲ 
ὃ ]οπίϊο Ροσυαία Υ επογῖδ ργο]ίαπι ὁ 

» Ῥαριεηίῖς εδὶ οεἶατο 4παε δαηἱ ἰπτρίας 
2» λοη οδἰ Πἰπϊ6 6ογεΓε ασεπάα ν]ία, πες 

Ῥαὐγί ἀἁοππογιπα. ἰοοία οαΓίοδί5 
ΘΗΠΩΤΠα οχί Γι αΠῖς Ἔιιπε ε ργουςσ[1ΐ5, Ῥγορεήπιος πα 
Θιαο ἰο Παπγιαπέ, δῖο επαίαίαγα Ἰαῖ 1 

Ὑιάοτεὃ », δἱ Ῥοπα Ῥίαγα, «παπι Ἱπαία Ῥοδδίάος, 

» ὍΌαπι 'δἱ6 Ἠοπιο, «55ο ἰο Ὀεαίαπι ἆαῖδ ποσοὶ 2 

Φος, Πα ορίπα, Πιπρείος {τοπα Π8ο5; 

Ἱπιατϊ6 ΠΡΙ ἴοιπροτας οί Ιπίασία, 

Ώιι6 ππποτοπα αλίαας Ποι {ς' βεδδοτίδ. 

νς, «7ο. «4. δοκεῖε. Ἠογίε ᾖασ. δεῖ. 8. 471. «4. ἔχειοι 
ὃς. 474. Οδ, ΜΜ, Αξόν δ) ὑβρίζουσ”. 



56 

ΦΛΙ, 

τρο. 

ΕσΡΙΠΙΔΟΥ  ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ. 

Τόλμα δ) ἐρῶσα" Φεὺς ἐβουλήθη τοίδ». 

Ἱνοσοῦσα δ᾽ εὖ πως τὴν νέσον κατοςρέ(δουο 

Ε,σὶν δ ἐπῳδαὶ καὶ λόγοι Φελκτήριοι, 

Φουήσεταί τι τῆςδε Φάρµακον νόσου. 

"Ητὸ ἄρά γ ὀψέ γ ἄνδοες ἐξεύροεν ἂν» 43ο 

Εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὐρήσομεν. 

Φλίῤ2, λέγει μὲν ᾖδε χβησιµώτερα 

Πρὸς τὴν παροῦσαν ἕυμβοράν ' αἰνῶ δὲ σε. 

Ὁ δ) αὖος οὗτος δυσχερέσερος λόγων 

Τῶν τῆςδε, καὶ σοὶ μᾶλλον οἀλγίω κλύεῳ. 455 

» ΓΤοῦτ᾽ ἐσν, ὃ «νητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας 

2» Δόμους τ) ἀπόλλυσ» οἳ παλοὶ λίαν λόγοι. 

 Οὐ γάρ τι τοῖσω ὡὠσὶ τερπνὸ δὲ λέγευ, 

» Αλλ᾽ ἐξ ὅτου τις εὐκλεὺς γενήσεται. 

Τέ σεμνομυθεῖςν οὗ λόγων εὐσχημόνων 4οο 

Δε σ’; ἀλλὰ τάνδρος" ὣς τοίχος δῖςέον 

Του εὐθὺν ἐξειπόντας οἱμίβὶ σοῦ λόγο. 

Εὸὲ μὲν γὰρ ἦν σοι μὴ πὶ συμφοραῖς βίος 

Τοιαῖκδες σώθρων δ᾽ οὗσ ἐτύγχουες γυνὴ 

Ούκ ἄν ποτ εὐῆς οὔνεχ', ἡδονῆς τε σῆς, 495 

Προσῇγον ἄν σε δεῦρο" νῶν δ ἀγῶν μέγας 

Ὑς. 43ο. Ε. Ἡ παῦρά γ)ν ὀψέτ) ἄ. Λείσξες Εγωγᾶ. 
Ἡς. αἲ δ. «4. χρὴ λέγεινο Ὑ5. 491, Ομ. εἰς τάχος δ. «4. διοισέονε ᾿ 



Πο, 

ΡΗΛΕ. 

ΝΥ. 

ἘὈΠΙΡΙΡΙΣ ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. ο7 

Άσο αμάο 4ππάΤτο, ΤΏ]15 Πί Ίου γο]εηίίριιδο 

ΛΙΠίοία ΠΙΟΤΡο δαπίιαΙ Ῥεϊσίίπας 

Το τεάἆαε; διπί 4 πας απιο]ἰοπίασ οαγΠΙἶΠαΣ 
Μι]οσπίία αἁδαπί γοτρας γοπιοβῖαπα α[οαβι 

Ααιοά πιαἰο Ιηγοπίσίας, Ἠαιά οἱίο γἱτὲ 

Πηνοπετίηί ππαῖος πια]ίογαπι ἱπάμσίτία, 

Θ πας Ἰαεςο, Ῥηπεάτα, ἀῑοῖί αρίίογα παἰδεγ]5 

Ρταφδοπίίρας γιάσπίατ: αἴίαπιοη παϊΏί ο5 

Ἱαιάαπάα, Ίαις δοᾷ μαεο παααί οἀίοσα (5; 

Όιαο νοοε Το ΠΙπο Ιδία που πιοπα(ί πλαία, 

Ε:ί αατίρας πιο]οδίίου οαἆοί {ἐίδε 
»» Ἠοο εἰ φιιοά οριηίδ δἰαίαίας ]ασίρας 

»» Ὀτρεδααε {απι]ασάαο γαδίαίϊ Γαπάϊίας, 
ΘοΓΙΠΟΠΙ6 Ιππ]οςίοαδ ΠΟΥ. ποῦ αιγίδα 

» Ἱαουιηάα δαπὶ ἀῑοεπάα, 5οᾷ 4παο σ]οτίαπη 

» Εί αιά1επίῖ Ἰηδίσπε οοποϊ]ίοΠί ἀεομδ. 

Ωιιο ρ]οπάϊάα Ἠαεο, εί σ]οτίοδα Ρεγιϊποπί 2 

ΝαΠο οδὶ ορι5 πἰίογο ΥΕΓΡΟΓΙΙΑ τοι αἆ Παπο 

Ο παπι Ῥγασραγαπιαδ. απίη γο]απίας Ἠΐο γῖτὶ 

Ἐκαπιίπαπάα, απἰπιίᾳαε Ῥαπάεπάας {αὶ 

Φίαΐαδ οπιπῖς, Ἰάᾳπε 9ογδδίππο, “απία ηῖδί ἰς 
Ταπα οα]απιία5 αγσεγεί, οἱ γ]ίαο δα]α5 

Ῥεπάσταί Ἠίπο οπηηίδ πας, Πῖδί ππ]1ογ 

Έλσδος ραάιο[ῖαςο, αἴφιιο Ἰοηποςδί γεγε απιαἩ5; 

Ῥτορίες  νοἱαρίδίεπι παπι, παπα παπι Ἠο5 {ογο 
Βιο ΡεοίοΓί ἱηδί[]]οπα {πο οοτίβΏἹεΏ Ίος 

Εδι παακίπχαπη ΡΓΟΥδΗ5, ηεάπο αἱ]α {α1 η] 

2 

Ρατ- 

Ἡς. 494. δ. ᾖερ. σώφρων τ’ οὖσ᾽ ἔτ. Ὑβ. 496. «4. Προῦφον. 

Η 



58 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΤΤΟΣ, 

Σῷσαι βίον σὸν, κούκ ἐπίρθονον τόδε, 

ΦΑΙ. Ὢ δω λέξασ οὐχὶ συγκλείσεις σέμα» 

Καὶ μὴ µεθήσεις αὖθις αἱσχίσους λόγους 

τῬο. Αἴσχε, ολλ ἀμεύω τῶν καλῶν ταδ᾽ ἔεισε. δ5οο 

Κοεῖσσω δὲ τοὔργον» εἴπερ ἐκσωσει γέ σε 

ἛἨ τοὔνομ» ᾧ σὺ κατθρωῇ γανρουµενη. 

ΦΑΙ. Καὶ µή γε, πρὸς 9εῶν, (εὖ λέγεις γὰρ: αἰσχρὰ δὲ ;) 

Πέρα προβῆς τῶνδ), ὡς ὑπεργασμαι μὲν εὖ 

Ψυχὴν ἔρωτι". ταϊσχρὸ ὃ” ἣν λέγης καλώς δ05δ 

Ες τοῦ, ὃ Φεύγω νῦν, οὠᾠαλωθήσομαιω 

Ἔρο, Εἴ τα ᾿δοκει σοι, χρῆν μὲν οὔ σ ἁμαρτώευ 

Ε/ δ οὖνα πιθοῦ μοι ἂντερα γὼρ ἡ χάρις, 

σι. κὠτ’ εἴχουε Φίλτρα µοι ελκτήριὰ ον 

Ἔρωτος" ἦλθε δ ἄρτί µοι γνώμη ίσων  δὅ το - 

“Α σ οὔτ' ἐπ αἰσχρας, οὔτ ἐπὶ βλάβη Φρεῶν, 

Παύσει γόσου τς’, ἣν σὺ μὴ γένη κακής 

Δεῖ ὃ) ἐξ ἐκείου δή τι τοῦ ποθουμέναι. 

Σημεῖο, ἢ λογον τω), 3 πέπλων ἅπο 

Λαβεῖῦν συάφοαι τ ἐκ δυο µίν χάόρυ δις 
λ 

ΦΑΙ, Πότερ δὲ χειςὸὺ, 3 ποτὸ τὸ Φάρμµακο» 

'Ἔρος 

Ἡβ. 4908. «4ἱ, συγκλήσεις. 9, 5ΟΙ. 2 ηᾳ. ἐκτώσειέ 6εο. 
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Ῥανίε περ]σεηά πι, γἱία απο πιαΏσαί {αλ 
ΡΠΛΕ ο α παπι ία αἰτοσῖα ρτοίιπ]δα, παπαα]ά ο6 

1γ[αππο οἰαπάε»2 αὐδίίπα {απι {ατρῖρας 
Τεπίατο οὗ ππεΙπα, δοε]εοία, νοαβιδ. 

ΝΝ, διαπίξατρία Ἠαεο άπΙάοπα, ασί Ποποείῖδ πας Ῥτουυί 

Ῥταεροπάεταπί ΦάσσοππηΡεγε Παῖο οαΊρας δὲ, 
Βετγαπάο {6, Ῥταεδίαρι, αἴαπο ποπι]ηῖδ 

γαπὶ ἆοσοιδ, ου ϱ]οτία αβροτίαη6 Ποςσῃ, 
ΡΗΔΕ. Νε Ρε; Ώεος πύπο ῥγονοµαγο Ιοησῖτς, 

Ἠοοίε Ἰοψ51,- εἰδί ΕγβΙΙΟΥ, ἴο ΠΟΠ Ὥερο, 
Απιοτίς Ἱπιρεγίο αποά αΠΙΠΙΠΠΙ ἨΏο ΙΠΕΙΠὰ 

Θι]εσστῖα, ἴα οὔδοεπα γοχρῖς ερ]όπαἷάϊς 
Ὑε]ατο οοπίοπαῖδ; {Ηἱραςδ οσο δἵ οΏδοσπας, 

γ]ίατο ἆπας οπρῖο 15 δια Ιηγο]ααχ Ῥ]ασῖθ. 

Υ. Ἠαες χα οἱ Μαέγοπί», Γάρεγο ]ᾶρραπι ὁροτίυζ: 
τος Όας Ροοίοτα Ραΐπεγο απιοτ ὁ δἱ {απης 

Ῥατοτο νἰδ, δουυπᾶα χοδίαέ ρταιῖα. 

1η αο τρις δετγο πιοῖ πιἁ]οοηί]α 

Οπριάϊπις νῖπα Ρ]]ίτα.. πππο αάσά οοπιπιοἆο ἵπ 

Μοπίοπι ΙποϊάΙ: «πας {α, η]σί ἵσηαπα {αετῖς, 

Βίπο ἑπτρ]ίαζϊπα, δίπο πιοπίϊς ποχία 

Βάππσηςδ, Ίεγαβετο παῖδεγα «αεστιαἀἶπον 

ΑΡ απιαδίο δΙσΏΙπι Ῥείοπάιπαη αΠφιοά επ, 

γειβίγο δγπιρο]απη, Ῥορ]ογο Ἰαεῖπῖας 
Ῥατίοπι τεσεοῖοπι, παέ, {Πτα / Ίου (απάσπι Πιοάο 
«οα]εδοστε ο ἀποριας ΕμΙπα «ος απσαί, 

ΡΗΔΕ, βεὰ ἀῑο ἱπαποεπάαπα, απ υἱρεπάπα Ῥμαγπααουίη ὁ 
Ἁγο 

ν». 5ο7. -4ἡ, δδκεῖ, - ἀἲ Ἡε, 5Ἴο, 4 ψνώμην ἔσω. 

Η 2 



όο ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ. 

ΤΡΟ. Οὐκ οἵν)' ὄνασθαι» μὴ μαθεν, βούλου, τέκνο. 

ΦΑΙ. Δέδοχ), ἔπως µοι μὴ λίαν Φανῇς σο(δή. 

Τρο. ΤΠάντ᾽ ἂν Φοβηβεσ᾽ ἴσθι' διµαύεις δὲ τί; 

ΦΑΙ.. ή -µοί τι. Θήσέως τῶνδε µηνυσης τόκῳ. Φ29 

Τρο, Ἔασο, ὢ παὶ' ταῦτ' ἐγὼ 9ήσω καλῶς, 

Ἱντόνον σύ οί» ὃξσπουα ποτίκ Ἓνποι. 

Συνεργὸς εἴης τὅλλα δ᾽, οἳ" ἐγω Φροῶ»,. - 

Τοῖς ἔνδον ἡμῖν οἰοκέσει λέξαι Θίλοιον ; - 

ΑΝ ο Ρο Ὁ τἷς ἂν 

Στροφὴ ἄ. 

Χο, 1 Ἔρως, Έρως, ὃς κατ ὁὀμμάτω δχ6 

2 Στάζεις ποῦο, εἰσάγων γλυκεῖαν 

3 Ὑυχῷ χάρὼν οὓς ἐπιερατεύσῃ» 

4 Μή µοι ποτὲ σὺν κακῷ Φανείης : 

5 Ίνήδ᾽ ἄῤῥυθμος Έλθοις, 

6 Οὔτε γὰρ πυρὸς, οὔτ ατα 530 

7 Ασρων ὑπέρτερον βέλος, 

8 Οἷου τὸ τᾶς  ᾿Αϕροδίτοις 

ϱ Ἴψσω ἐκ χερῶν 

1Ο Ἔρως ὃ Διὸς παῖς, 
Αλ. 

Υς, 518. Φ:. Οοῶ. Φφανῇ. Ὑ5. Ρα5. 7]ηήσ. Έρως» ἔρως ὃ κατ ὂν 
ὧδ. 5915 533. 4, {έβ. "Ασρων ὑπέρτατον Ῥέλος» Οιόν ᾿ ὁ τὰς ᾽Α. 



«ΡΠΙΡΙΡΙΣ ΠΙΡΡΟΤΥ ΡΟ. θι 

ΝΝΥ. ἍΠαιά οοιο, πηεἀείαπι ἆπαστε, ἀῑδοσπά{ αρ]ῖοε, 
Μεα Βία δἰπάίαπ, 

ΡΗΛΕ., Όι πιείαο δαριεηίίας , 

Ρια5 απαπα δαῖ εδί, πο ορίπ]οπῖ Ιπάα]σοας ἡ 

ΝΥ.  Εοτπάο]οδα ππηϊαπα 65, αἲ απἰάπαπα (ἴπιος 2 

ΡΗΔΕ), Νε ία φαῖά Ἱογαπι ἜΠεςεῖ σηαίο Ιπάΐοεδ, 
ΝΥ. δἱ5 οἰἴοδα: 65ο ἰδία ΟΙΠΓΑΡΟ Ῥτορο, 

ΤΓαπίαπα Ώου Ῥγοσο:, Ργορί{ία ία πα]! οἱ Ψεπις, 

γοιῖδαε ποβδίγίδ αΠπας δαία δα]ο Ἴδεα, 

Ωἱάε(αο αἰῖα Ῥγασίεγ ἰδία οοσῖίο, δαἰῖ5 

Εαοτίί απαῖοῖς απὶ ἆοπαῖ δαπί Ῥαπάστο, 

Θωωο 

6Η0, Απιοτ, ὁ απιος, Οπαρίάίποπα 
Οοα(15 απ Ιηδ]]α5 ρεια]απήβας 

ἘῬαἱαρας Ἱπριῖς απίπιο σααά[ῖς, 

Οοπίτα απο Ρε]]α σεγῖδ:͵ 
{π ποδίτα ἀεχίεν γοία 

απο ΟΗδΕΟΤΟ ἄρρατε: πες 

{ωπιοάετα[ἶδ Γεγίας ἰοιίρας. 

ἆδοηυ Ισηῖδ, απί αδίΓΟΓΙΠΙ 
Φυπί {αμα 5αρετογαπι ἴο]α 

Ώια]ο ΟΥρτίαπι, αποά ἴεπδο 

ἁαοπ]αίατ ατοα β]ίας 
{ογίς Οπρίάο. 

Έτα- 

Ἡ9., 594. «9/1 ζερ. Ἔρως ὀλίγου παῖο. 

Ἡ 5 



62 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

᾿Αντισροφὶὴ ἆἄ. 

1 "Άλλως ἄλλως παρά τ' ᾽Αλϕιῷ, 5365 

2 Φοίβω τ) ἐπὶ Πυθήις τεράµνοις» 

3 Ῥούτον Φόνον Ἑλλὰς οἶέξει δή. 

4 "Έρωτα δὲ, τὸν τύρονον ἀνδρῶν » 

5 Τὸν τᾶς ᾿Αδροδίτοις 

6 «Φιλτάτων 9αλάμων 54ο 

7 Ὦληδοῦχο, οὗ σεβίζοµεν » 

ὃ Τέρβοντα», καὶ δὼ πάσης 
ϱ Ἰότα συμέδορᾶς 

1Ο Θνατεῖς, ὅταν ἔλθη. 

Στροφὴ β. 

ι Τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ δ45 
2 Πῶλον» ἄδυγα λέκτοων ο 

8 ᾿Ανάνδρον τὸ ποὺ ο καὶ 

4 "Λνυμϕον, οἴκων 

5 Ζεύξασ ἀπειρεσίαν δροµαίδα, 

6 Τὸν ναῖδ' ὅπως τε βάκχαν, | Φ5δΟ 

7 Σὺν αἵματι, σὺν καπνῷο 

6 Φουίοις 9) ὑμεαίις» 

ϱ Ἰλλ. 
9. 595. «4. ἄρ) ἀέξει, Ὑ9. σµι. Δ45. Κλειδοῦχον 9. 545. ΟΙ. Οἰχαλίαν. 
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ο 

Εγαδίταπιο αἆ Α]ρ]μοί γῖχοας απαα5 
ΦΠΠΙΠΠΟ Εαγεπ οθεΠίατη 
Γοπιρ]ίάπο αἆ αγας ΡΥΙΜΗ; 

Ἑ τιδίτα Ρε]αδοῖς γιοῦπια 

Ῥο5 οαεάΠίαγς δί ΑΠΙοΓοπι 

Ἠοπαῖπαπι ἵγταπησπα, Ύοποτίΐδφιιο 
Ῥτοίεπι, αἰᾳας ἆπ]οίαπι 
Εάν ου ρ/απα 
Ίνοη. οο]ίπιας ο]αγίσεγίι : 
Οαἳ π] ἱποκρασηαρι]ς, 

Ου Ῥογ πηϊδετίας σγασασ» 

Μοτία]απη ἵω οοτάα ἱπρείας 

ΟΩιαπάο 11βεέ, τιοης {εΓο, 

λαό 

Οἱά ὁ ααοά ρε; Οεο]α]ίαο [6γαοεθ' 
Άστον οβετταπ5 Ἠ]ο 11γεποαΠη 
Τασα]ί εχροτίοπι Ιουὶ, - 

Να γῖτο απία οοση[ίαπα, 

Α. ἸΙατίρις ανια]ςι Ῥαΐετηϊς,. 

Έαοε]ιας: ΕαΓοπΙΐ5 1ΠδίαΥ, 

Έγασαπι οαρεδδεπίοπα» 
ἢοι δἷπε δαΠΦιπΠο;. ποπ σἶπο ΓΙΠ1ο. 

ἆοι ΒΗγπιεπαεϊς δἶπο Ιοινα]ίρας, 5 

ΑΙοςο- 

9, 545. Ε, οἵκῳ Δ{6γανε. 5. 65ο. ᾖ, Τη) ἄϊδις ὥσε βάκλαν ως», 



ή ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΤΥΤΟΣ, 

ϱ ᾽Αλκμήνας τέκῳ Κύπεις ἐξέδωκεν. 

1Ο Ὢ τλᾶμο ὑμναίω, 

᾽Αντισροφὴ β’. 

1 Ω ΘἈγήβας Ἱερὸν . σοδ 

ο Τεχος, ὢ σόμα Δῄκας, 

3 Συείποιτ ἂν οἷον 

4 Α Κυύπει ἔρπει. 

5 Βροτῷ γὰρ ἀμίβιπύρῳ, τοκαδα 

6 Τὸ Διογόνοο Βάκχου 56ο 

7 Νυμθευσαμένω» πότμῳ 

9 «Φον κατεύνασε. 

9 Δενὸ γὰρ τὰ πάντ᾽ ἐπιπιε' µέλίσσα δ᾽ 

το Οἷά τις πεπότατάᾶκι 

αν 

ΦΔΙ. Σιγήσατ' ὦ γυναῖκες ' ἐξειργασμεθο δός 

ΧοΟ.. Τί δ ἐλ, Φαίδρα. δευὲν ἐν δοµοίσι σοῖς» 

ΦΑΙ. Ἐπίσχετ: αὐδὴν τῶν ἔσωθεο ἐκμάβω, 

ΧΟ, Σιγῶ" τὸ μέντοι ζΔροίμιον κακὸν τόδε. 

ΦΑΙ, Ἰω μοι αἲ' αἳ' αἲ αἲ” 

ΤΩ Δςάλαρα τῶν ἐκῶν παβημάτων. ς7ο 

| ΠΕΡΙ- 

Νο. ὅδ4. , τλάµων» ρα. Ψρ. 558. «4). ἔρδει. 
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Αοπιοπᾶο δαΐο 

γεπαςδ Πετοα]Ι πιάηπας ἆσάιεν 

Ο παραταπι ΙηΓαιςδί {οτί ! 

κους, 

ἜἘποραγαπι ὁ δασγα Ἠιοεπία ἴ 

Ο Ὀιτγοβεί δοαίερταρ Γοπίΐς, 

Ὠ]οῖιο ἆπο Ῥοᾷς Ρτοτοραί Ύεπας 2 

Οεπίῖοσπι Ίονο ογεῖ Βασοβί, 

1σηίνοπιο πι ρεβίεπα {οηϊίτα, 

1, εἴ]ια[Ι5δ «αδί5 οοΏδορί ές 

ἘΤοτίβουπι αρ]ᾳπο δρίταί: 

Όπα όαπα Πεοίαςδ οουο5, 

1ηδίατ αρίς γο]αῖ. 

φὀ 

ΡΠΑΡΒ. Τασείο 4πάεδο, πιπ]ῖογες, «ἀἱερογίίπιας, 

ΟΠΟ. Οµτῖά Ῥμαοδτα ἀἁοπιίρας ἵη ἰαῖς τηα]ί ασοϊζτι 2 

ΡΗΛΒ.. Ἠερτίπαϊίο γο5, δἱἱείαε, γοοεπι πί αιιζἶατα 

0Π0, 

ϱαπιαπίίαπα. ἰπίαδ» αιίά (άτραο Ι]]ο πογας2 

Ἔασσο:. αοσίαδ 5ιπέ ΠΒΙΙ Ίαος οχογάία. 

ΡΗΛΕΒ, Ελιεα, εἶει. ει, Πεῖ. 

ΑΔΗ ἆπο ππα]οταπα ἀερτίπιογ πωπο Ροπάσσο ! 

οΗο. 

Ἡ9, σόα. Α, κατένασσεν. Μήαγ]αμα, Ὑς. 5ὔ3. Οὐἶππ, Δεινὸν. 

1 



66 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΤΤΟόΣ, 

Ἱ Ἡ ῬΡπ ΚΟΜΗ ΑΛΟΓΑ. 

Προωδός, 

ΧΟ, 1 Γῴα 9ροεῖς οὐὖδᾶν 

2 Τήοα βοᾷς λόγον » 

3 Ἔννεπε τίς Φοβεῖ σε 

4 Φήμα, γύναι», Φεέαε, ἐπίσσυτος Σ 

Σύσημα ὤ. 

ΦΑΙ. ᾽Απωλόμεσθα τοῖς) ἐπιεδδαι πύλαις. 

᾽Ακούσαῦ οἷος έλίδος ἐν δόμοις πιτνεῖ. 

Στροφή. 

«ο. ε Σὺ παρὸ Ἠλῆθρα" σα) 

2 ΊἨΝέλει ποµπίµα 

3 Φάτις δυμάτων, 

4 Ἔννεε δ Ἐνεπέ μοι 

δ Τί ποτ ἔβα κακόν. 

Σύσημα β’. 

ΦΑΙ. Ὁ τῆς Φιλίππου παῖς ᾽Αμαζόνος βοᾷ 

ἹἩππόλυτος, οὐδῶν δευὼ πρόσπολον κΑΧά. 

᾽Αντισροφή. 
ε 

Κο, ι Ἰαχὼ μὲν κλέω, 

Ὦθ. 58ο, «Ροίε {έ. Ἔννεπε δὴ "γγεπέ µία 

σα 

σδο 

2 Σλ.. 
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δυκέ 
3 

σΠο͵, Οιος εὖῖς «πθοδο 6οπος 2 
Οιἷά γοοί[οταγῖς, ἀῑο 

Θπαο Γαπια Ταπίος Ιποπία{, 

Ἐιρί Ῥανοτόςδ, οχοϊίαία΄ 

Σα αΡίίο Ἱπιροία 

: οώ 

ΡΗΛΕ, Ῥογϊίππτις Ίας ααὶ δίαπηας αἆ {ογθ6ς. ῬΓεςοΥς 
Λιαιίο απαπίας αεάίρας δἰτερίία5 δοπεέ, 

Φ9 

σΠ0. Τα ἵαπιαο αἆ γοεηρα]α 
Οοπδίδίο, «παεφιο ἴ]]ο σαγπία 
Έππιογε πιποίο τί 8οίᾷδο 
Ῥτοίεγ ασο, ῬΤοίος αἆσο 

ΘΩαἱά αοοϊἀϊέ «παεδο δἰπίδίτὶ 2 

ος, 

ΡΗΔΕ, Οπας οχοῖίεί αντρας ἵπ αοσρας ἱπιπιῖς 

Εαιοβ απιαΠίο Παίαδ εκ ΑπιαζοΠος 
Λιάϊσπε, ο αποϊ]]α αοτῖα ΠΠΟΥΟΠ5 ἱητοῖα 9 

ο ϕ 

ΠΟ, ΟΨδουχα ποδίχας νοκ [ος δν 

1.8 Ἁυς 



σ8 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ,. 

2 Σαθὲς δ᾽ οὖκ ἔχω σδς 

4 Γεγωνεν ὅπα. 

4 Διὸ πύλας ἔμολθ; 

5 Εμολε σοι βοῦῖ 

Αντισύςημα. α. 

ΦΑΙ. Καὶ μὴν σαθῶς γε τὴν κακῶν ποομνήςρια) 

Τὴν δεσπότου προδοσοω ἐξουδᾷ λέχος, σος 

Ἐπωδόουν 

ΧΟ,. αι Ὦ µο ἐγὼ κακῶνο 

ο Π]ροδέδοσαι (ίλα" 

3 Τί σοι µήσομαις 

4 Τὰ κρυπτὰ γὰρ πέβηνε. δὸ δ᾽ ὄλλυσαι, 

ΦΑΙ. ΑΓ’ αἳ Ἐν Ἐ. ΧΟ., πρόδοτος ἐκ Φίλω. 3505 

:Αντισύςηρα β. 

ΦΑΙ, ᾽Απώλεσέν μ εἰποῦσα συμέθορᾶς ἐμὰς » 

Φιλως καλῶς ὃ οὐ, τή») ἑωμένη νέσο. 

μα κ ο σα, 

ΧΟ, Πῶς οὖν; τί διάσεις, ὦ παθοῦσ᾽ ἀμιχανα » 

ΦΑΙ. 
. 

Ψφ. 585. 596. βογ/ε Ίεσ. ΣαΦΣε δ εὔτ᾽ ἔχω Γεγωνόν τ’ ὅσα. 
Ὑ. 694. Ρως. τὰ (4) Κρυπτὼ γὰρ. 
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Λιγεῖδ, ηλ] οἶαγα 

Ρεγοϊρίππαδ; ἴ]]α Ῥετ {9Γ68 
Ῥτγο[εοία οογἰίος αἆ ἰε 

Ρεγπιαπαξ, 

οϕ 

ΡΗΛΕ,. Ἰμεπαπι 9656, οοποΙ]αγο αρετίε αἴέ πιαία 
ΊΈ Παἰαιηίάαε Ἠογί]5 Ῥτοα(γίοειι ϱὔπα γασᾶίὸ 

δν 

π 

0, Έ]οπς πιαῖα ὃὁ Ιη[ορία ! 

ὅτααπα Ῥτοαϊία 65, αππῖσα ὁ Ίηθας 

Οιιἆ 4πάεδο οοηδίΙ Εδί ἆσα 
Ατοθπα γαἶσο ηιπο ραιεριπέ, 

Όιιαο δογίῖς ἰπ[αιδίαπι {ο ρογάςπῖ, 

ΡΗΛΕ, Ἠσὶι, Ἰιαί πιίδογαο, 
6510. ἜΤαι ἴο ατα]οὶ Ρτοἱάεγο» 

α.” 

ΡΗΑΕ, Μο ρετάϊα1ῖ απίπιο ἵ]λα Ῥοπεγο]ο αΠϊάοπα 
Μαΐα οογῖς οχριίοαΏ5, ϱ«οΓΙΠ, ΠΠΟΤΡΟ Ἰηΐο 

Θιααο καρ]αογαπάο εταπἰ οραδ;, ΡἰάΠο Γιάἶδε 

θλνωσ 

010. Αι φαιᾷ φαἷά ασρτεζἰετῖς ουταία Πΐ5 πια[ής ὁ 
ΡΗΛΕ, 

Ἡ;ς, 5ο7, «4. ΟΟᾷ. Φίλως μὲν . οὗ καλῶς δ᾽ Ἰωμένῃ ν» 
Ὑ5, 508. βΒογίε ᾖερ. Οἶσθ) οὖν τί δράσει». 

1 ὅ 



7ο 

ΦΛΙ, 

ΤΠ. 

το ο, 

ΠΠ. 

τεο, 

ΤΠ. 

Ττρο. 

ΠΠΙ. 

τρο. 

ΙΤΠΠΙ. 

ατο, 

ΠΠ. 

Τβο. 

ΙΠΠΠ. 

Τρο0. 

ΠΠ. 

Χ8. 6ο5. 1ογ/ε 7ε6. τῆςδε δεξιᾷς. Ἡς5., 606. 7)μῇδ. προσοίσης. 

ΣΥΡΙΠΙΑΟΤΙΙΠΙΦΛΑΥΤΟΣ, 

Οὖκ οἶδε., πλὴν ἕν 'κατθὼεῖν -ἐσόν' πδόγος 

Τῶν νὲν παρώτων᾽ πηµατων ἄμος µόνο. 

ως 
” κ. ον ο 2 2 ὃν 4 
Ω γαῖν μήτε» Ἠλωυ τ αναπτυχα!» 

Οἷων λόγων ἄβῥητον εἰσήκουσ ἔπα. 
{ τὰ . ” Γ ! -- 

Σγησο, ὢ παὶ» πεύ τι αἴσθεσθαι βοῦς. 

Οὐὖκ ἔς ἀκούσας δε ὅπως σιγήσοµαι. 

Ναὶ πρὸς σὲ τῆς σῆς δεξιᾶς εὐωλένου. 

Οὐ μ προσοίση χεῖρι. μὴ δ' ὄψη πέπλω». 

Ω πρὸς σὲ γωάτω»ν μηδαμῶς μ ἐξεργάση. 

Τί δ”, εἴπερν ὡς Φῆς, μηδὲν εἴρημοις κοκόν 

Ὁ μῦθοςο ὦ παῖ, κουὺς οὐδαμῶς ὅδε, 

ϱ» Τά τοι κάλ ἐν πολλοῖσι καλλίο λέγευ. 

"Ω τέκνο ὄρχους μηδχμῶς ἀἄτιμασῃς. 

”» Ἡ γλὠσσ ἐμώμοχ’, ἡ ὃς Φρὴν οἠώμοτος. 

”Ο παῖ, τί δροσεις δοὺς (ίλους διεργάση 

᾽Απέπτυσ'. οὐδεὶς ὤδκος ἔσι µοι (βιλος, 

Σύγγνωθ" ο ἁμαρτεῖν εἰκὸς οὈωθρώπους, τέκνο. 

ΣΩ Ζεύν τί δλδ, κίβδηλον ὠθρώποις χακὸν» 

Γωναῖκας ες Φθῶς' ἡλίυ: κατώκισοις ; 
/{ / ο 

Εἰ γὰρ βᾳστειο ἤθελες σπεῖραι γένος ν 

Οὐκ ἐκ γυναικῶν χάν παρασχέσθρι τέδεε 

2) 

όοο 

όος 

ότο 

ότς 

Αλλ) 



ΕΌΠΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥ 05, πι 

ΡΗΛΦΗ, Ἠαιά δοίο εᾳπἰάσπι, 'πὶδὶ απαια «πποτί οἰεθδίπιο, 

οΗ0, 

Ἠαεο ππα ΙΠἱδετΙ5 πιοάσία Ιδίῖ5 αἀοδί, 

Ο ατα πιαἰογ! ο] ὁ γο]αταίπα 

Οι ἴαπι πο[απἆα, Πίία, οκ. ἰο ἴαια απάϊο 2 

Ἐ ΠΠ ὁ ἴασα, οὔγε αᾳαῖδ Ίαπο γοσεπι απαταῖ. 

Ἀεσιεο ἔασοτα, αἰτοσῖα ααἰγί ΠΙπιϊδ, 
Ἔο Ῥος Ἰαοεγ ἀοχίεγαπι: ΡΓΕΟΟΣ ἴπ]» 

(αγςο ΠΠ] γεδίοπα, ααί ἀεχίογταπα ἴαησαθ ΠΟΚΗΝ, 

Ίο Ῥες {πα τοσο σεπιια ΡεΓζΙΓΙΠΧ Ἠ1θ Θῇδο 

ασ ᾳπαπἆο ΠΙΙ ππα]ὶ Ἰοσπίαπι {ο ε5δο αἲςο 
Ἠ]ό 6οΓΠΠΟ ποηῦ εδ. ρι[ιοαπάα5 οπιπίρα5, 

»» Όιαο Ἰιοηοδία δαΠί, Ῥαΐσεγο ἀορεηί οπιπίβ16, 

Πωταία, ΒΙΙ, {αἱ]ογο οαγο πΠπλίπα, 

» αΣηπσαα «αϊάσπι ἵατανὶ, αἲ Ἰηϊαγαϊα΄ Ώλεῃδο 

Θπἷά ασῖς ὁ απηίοοδ Ιίαπα δαςΏγεγίες (ος 
1Ππ]αδέαπα απαἰοαπη παπα α1η οσο Παβοαπλ: 4Ροπαίηοἕο 

Ίσποδοο, », Ιαδί Ῥτορτίιμη εδί πποτίαΓαπη» 

»» ο Ἱπρριίες, αιίά αἀα]ιοτίπαπι Ποπιηί τα] απα 

»» Υο]αῖδι αἱ αἰία οοπδρίοοπίατ- πια]οτεδ 

.» αε] αδίταὈ δί πιογία]ο Εβί σίαἰαίαιι οσα 

2» σεπιαδ οἸεατε, ο {επιϊηϊ ΟΟΠΙΡΟΠεΤΟ 

22. 1οο ποπ οροσίιΗίΣ δεᾷ ἱ]αγαπα οσο 

22 δαπ: 

Ἡ9. 615. Ρογίε ᾖεᾳ. ὧμ. δ εἰκὸρ. 



2 

22 

2 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

Αλλ”, οώτιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς 

Ἠ κχρυσὸνν Ἠἢ σίδηρο, ἢ χκλκοῦ βάρος 

Παίδων πρίχσθαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος 

Τῆς οξίας ἕκαςσον ἐν δὲ δύμασι 

Ἱαίεν ἐλενθέροισι, 9ηλειῶν ἅτερ. 

Νὸν δ” εἰς δόµους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι καὸν 

ἸΜέλλοντες, ὅλβον δυµάτων ἐκτήομεν. 

Τούτῳ δὲ ὃ]λον, ὡς γυνὴ) κακὸν μέγα” 

Ἡ]ροσθεὶς γῶρ ὁ σπείρας τε καὶ θρέψας πατὴο 

Φερνὰς, οπωκι᾽, ὥς οἴποαλλαχθῇ κακοῦ. 

Ὁ δ) αὖ. λαβὼν ἀτηρὸν εἷς δόµους (ρυτὸν » 

Γέγηθε. κόσμο προςιθεὶς ἀγοαλματι 
Καλὸν κακίῳ' καὶ πέπλοισ ἐκπονεῖν 
Δυςήνος» ὄλβον ἑωμάτων . ὑπεζελω». 

Ἔχει δ) ὠκγκην, ὥςε, κηδεύσας καλοῖς 

Γαμβροῖσι, Χοίρων σώζεται πικρὸν λέχος. 

Ἡ χρηςσὼ λέκτρα, πεγθεροὺς ὃ᾽ ἀνωφελεῖς, 

ΛάβώΥ, πίρζι τογαθῷ τὸ δισυχές. 

Ῥβεου ὃ ὅτῳ. τὸ μηδὲν, ολλ ονωφελὴς 

Εὐγβίκ κατ οἶκον ἵδρυται γυνή. 

Σοίρὴν δὲ μισῶ". μὴ γὰρ ἔν Υ᾿ ἐμοῖς δόμοις 

η Θρονοῦσα πλεον, ἢ γυαῖκα χρή. 

Ἡς 6οι. {μῇσ. "Ἡ φαλκὸν» Ἰ σ. ἢ χρυσοῦ β. 
Ἡς, 669. Ἠογίε ἐκπίνομεν» 4. «Ρ4Ε/50Π. 

όρο. 

όος 

615 



ΕὉΠΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ, -δ 

τν δαπχίσσα, αἱ οΡ]θίο αετε ἱοπρ][ς ἵπ ἰπῖς, 

Έογτονε, γεὶ {α]σεπί5 ααπὶ Ῥοπάστε, 
Βο6ππεΏ οπηεγείασ Ῥτο]ίαπα, οιἱαδαιο αϊ 
Εεγγεί γα]οτ, ἀοιπίραδάαο ααῖγίς Προαγί5 
ἩΗαριίατεῖ, οχίτα παΠΙθΓάΠΙ ΟΟΠδΟΓΙΗΙΠΗΙ. 

Ναπο, Ἠοο πια οσπα ἱπάποίπιας ἴπ αεἀείδ σεπιδ, 

Ορι]οπίῖαπι εκαιτίπχαςδ οπιηῖααι αθζ{απι, 

Όπάε {αοῖ]ο Ιααεί απαπία Γοπῖπα δἱί Ἰαες. 

Οἱ σοπι! ]]απι, φπίαο παγῖνΙέ Ραΐος 
ῬΏοίο αἀάϊτα εἰοσαί, ἀοϊποᾷπε δοσγεραί δια, 
Του αἱ πια οἱο Ηλρογείας Ῥοπάθτος 

Έι ποσίαπι ααῖ ταοῖρίί ἵπ ἆοπιαπι Ίποπι, 

Ο6απάείσαε, οιΙίππιάιπο δίαίπαο οχ]παῖαμα αΡβρ]ιοαε 

Βοεάιδεῖπιαε, Ἠἰίοπίαπιααθ γεδίῖαῖα 

Έαπα [αοπ]αίες Ῥτο[απάϊί ἁῑνίίος: 

Διααε αἀϊσιί Ἠππο πεσεδδίίᾷδ, 5σοπο[ος δἳρὶ αξ 
Θπασγοπς Ὄοπος ἰααίείαν ἱπ[ααδ[ϊ5 {ογίδ. 

Εαπδίογο οοπ]ασίο {γποπίϊ Ιπαί]ες 
ὶ [ογίε σοπετὶ 1] ομίίσετε, δογίοπι οᾶϊα 

Εἱεἰιοιίαίο παρίίαγαπα Ἰοη]αίς 
Ρταος]ατίαδᾳαε ασ]ίας οσπι εο απὶ ἵα]ία 

Τιιθίε πο Ῥοΐεδί, πα]ίδᾳαπε οιϊ 
Τμοσαία σἰπαρ]ο[ίαίο πι ]]ος εδί τιαάϊ 
Τα αεἀίρᾳδ. Ῥαρίεηέεπ οσο Οἷς πθς Τησα 

ΠαΡίϊιει ἀοϊπο, πας, {απίπαπι Ρ]ά5. ᾳααιι ἀοοοί, 

”» Υεἰ- 

Ψ8, 698. «4/. κῴκθοέψαςι Ὑς. όλο. ῥαγ. Πκερέ. εἷφ δόµου, κακὸν. 
Ἡδ. 41. Ο/17 χρῆν. 

Κ. 



7! ΕΤΡΙΠΙΔΟΊ ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ. 

Ν . 3 -- . [αν 9 / σ.) Τὸ γὰρ πονοῦργο μἍλλο θτίητει Ένπρις 

» Ἐρ ταῖς σοραῖσυ" ἡ δ' ἀμήχανος γυνὴ 

.» Τόμή [βραγείά µωρίν οθηρέθην 

ο Χθήν δ εἰς γυναῖκας πφόσπολον μὲν οὐ περ. 645 

"Αθογγα ὃδ) αὐταῖς συγµατοµίζε δύκη 

Θηρῶνν Ἡ) εἶχον μηδὲ προσφωνεῦ τη; 
22 

22 
2» ἹΜήτ᾽ ἐξ ἐκεύων Φθέγμα δέξασθαι πάλη, 

Νὸν δ᾽ αἱ μὲν Ένδον δρώσῳ αἱ κακαὶ κακὰ 

 Ῥουλεύματ), Έξω δ' ἐκβέρυσι πρόσπολοι, 65ο 

Ὡς καὶ σύ γ) ἡμῖν πατρὸς, ὢ κακὺν χάρά 

Λέητεων ἀθίτων ἥλθες εἷς συναλλαγάς. 
Δ 2 ν ς -υ .- 9 α Α γὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι, 

Ἑϊς ὥτα πλύξων. πῶς ἂν οὖν εἴην κακὸς» 

Ὃς οὖδ, ἀκούσας τοµίδ’, ὀγνεύευ δΙᾷΣ ο 65 

22 

Ἑὺ ὃ᾽ ἴσθι, τοὐμέν σ εὐσεβὲς σώζει», γύαι. 

Ἐ) μὴ γὰὼσ ἔρχοις 9εῶν, ἄζθραχτος, εὑρίθην » 

Οὐκ ἄν ποτ ἔσχο μὴ ταὰδ ἐξειπεῖν πλΤ6ίο 

Ιῦν δ ἐκ ἅόμων μὲν» ἕς τ ἂν ᾖ ̓ "αδημος χθοὸς 

ΘἨησεὺς, ἄπειμι. σῖγα δ ἔξομεω σόµων όόασ 
Ν ἤ Ν., Χ, Θεάσοµαι δὲ σὺν πατρὸς μολῶν ποὺ, 

'τιῶς ῳ προσόψει καὶ σὺ, καὶ δέσπουα σή. 

Ψς, 615. 4) κακοῦργω.  Ὑ9. όᾷ5. 45. φυναῖκα.  Ὑ5.ό4Τ. 5. µήτε- 
Ὑ5.ό48. 7ήρ. ἐκείνυ. Ὑ95.όδτ. ογ{ε ές. ὅ. θεῶν ἄφρακτος ἑρέθην »«Ρἱε7α3ς 



ΠΌΠΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΠ5, 76 

γεια γἰάεαίαχ 64Ροτο, 4ο ἱπσεηίο να]επί, 

Λεία[ίαο Ίας πιασίς πρι Ὑοηας αγίριαςδς 
32 

2» 

»» Νλαἰίετααε δἰπιρ]εχ {ατριιπάϊποπα Ἱπογεία 
Μοπιῖ Εαρῖι, Ίεσιο ἁοπαπανα Ιπίογπαποῖα 
Τοἱογαπό παπα οτΙέ αἱ αποϊ]]α. Εαγίῖπα αοσοἀαί: αἲ 

Μαιῖ ες οπἵα απἰπιαπίραςδ Ῥ]απο αε(παπα ογαἳ 
Ηαδίίατο; πεγο γοτὺα οτι αἰίαπο οἀσάσγοπί, 

Ίεο τεοῖϊρεγομὲ γοος5 γΙοἰδδϊη Ἰπα{άᾷ8. 
.» ΑΙ παπο πια]ας Ιπία5 Ῥταγα οοηδί]α Ιποιπί, 

.» ἵπ ραρ]οσπαααο αποϊ]]α οα ε[[οτί σαττα]α. 

Ψε]αϊ Ἱπερίαπν ἆαοαιο {α, οαριῖ, Ῥαΐσῖ6 πιοὶ 
Όι δίγαία ποπ ἰαηπσεπάα γἰο]οπι αιποίος ΠαΙΠί 

Έσο γο]αϊφί,. Οαοἆ Ῥοτεηπὶ Παπηϊηϊς 

ΛὈδιοισαπι ἆὔπα, ἆπάο Πάµδογο γοοςδ ροτιάας; 

Ῥεία]ο εσο εἶπαπι πιοαίας απτίαπι, 

Εί ἆπο πιοίο ε[Ποίαν πηα]ιδ, απ οἴἴαπι ααζίσπα 
Μι] γίάσας {γασίδοο Ἰαῦεπι1» πθεο δ8[15 

Ῥιχο ο5δο οογᾷο 2 ογεἆα, Ιπι]ῖοΥ, Ἠου ΠΜ, 

Μοα Ρἰοίας ἴο 5εγγαἰ ΙΠοο]ΙΙΠΙΕΙΑ, Ἠϊδὶ 
Ἀιπήαπα ἆο]ίδ Ραίεης {αῖδ Ιαχγᾶδδεπι οσο 

Ηαιά ἵπρεγατο πημῖ 4αοαπα, απ οπιπία Ἠαος 
Ραιγί τοίοττεπα: ἵαπιαιο αμοσί αὐ αεάῖρας, 
Αίαφαο ἴπ ογᾶς' πο Ῥγοοσίας. Αοροο 

Έε8ει15 84ΐ15. Άγροο, οδαο ἰποἴίαΓΠΆΠι σογᾶΠ}, 
Οσα Ραΐτο αὈί Ίο τοίοιο, Γαο]ο οί πα]ί 
Ὑϊάστο, απαπαπι Γγοπίο απ ἆο ἰδία ἀοπηϊπα 

1 ]άπι εδἰῖς εχοερίπταςε, οἱ Ἱπάο Ῥ]αίαδ, 

22 

22 

22 

22 

22 

ο παπι 

Ὑ9. όσο. {μής. ἔς᾽ ἂν ἔκδημος. ογίε ἔς᾽ ἂν ᾗ "κδημος Κ. Πάνο. 
Ὑ9., 66ο. Γογ16 {εβ. ἔξω μὲν 5, Ἡς5. όότ. Οι πατρὶ µ. 

Ν 2 



7ό ΡΤΡΡΗΙΛΑΦΟΠΙ ΠΠΠΟΑΛΥΤΦΗ, 

Τῆς σῆς δὲ τὀλµης εἴσομαι γεγευµέγος. 

"Ολοιθε μισῶν δ᾽ οὔ ποτ ἐμπλησθήσομαι 

Γυναῖκας» οὖδ᾽ εἰ (λησί τις μ ἄεὶ λέγε. 

Αε) γὰρ οὖν πως εἰσὶ κἀκεῖναι καχαί, 

Ἠ νῶν τις αὐτᾶς σωβρονεν δδαζατω, 

"Ἡ κάμ) ἑάτω ταῖς ἐπεμβαίεμ οἶεί. 

ΑΝ ος ο ΚΑ: 

᾽Αντισροφή. 

ΧΟ, 1 Τάλωες, ὦ κακοτυχεῖς 

2 Τυνιικῶν πότµοι, τί νῶν ἃ 

3: Τέχναν ἔχομεο, ἢ λόγο» 

4. Σθαλεῖσαι κάθεµµα λύσευ λόγου 5 

ΦΑΙ. 5 Ἐτύχομεν ὅκας, 

6 Ἰω γᾶ, καὶ Φῶς. 

7 Πᾷ ποτ ἐξιλυζω τύχες; 

ὃ Τιῶς δ πῆμα κούφω, Φίλαι; 

ϱ Τίς ἂν 9Φεῶν ἀρωγὸς » ἢ τί ἂν βροτῶν 

1ο Πάρεδρος, ἡ ἔυνεργὸς οἰδίκων Εγω 

Ὑς, 661 -- 665. Βογα εν ΕΙ. τα ῥγύπα. 
Ὑν. 669. κέγορΔε {εί «4μγα Υ. 36. 

όόρ 

ό7ο 



ΏΌΒΙΡΙΡΙ6 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟς 

Οπαπ1 πιπο Ἰαρτί σισίαγο Ῥτίπιϊς οοη(]σίέ, 

Ἔααπαι απο πε[απάαπα Ιπίε[]ῆσαπα ἱπςο]οπίίαπι, 

Ῥετγεα!ῖδ, οία Παπά Ππιοεπάα 1π Γοπιῖπας 
Ῥαἶαπι σεταπα: πεαο ἀοδίπαπι, άπαπάιαπι πδαιε δῖο 

Με ααῖ5 Ιοᾳαΐ ΙαοίαΡίε: ἴ]]ας οπίπι άποσας 
Ναπααπι ἵπρχγοραε 955ε ἀθδίποηπί. Απαὶ πιπο 48 

Ῥοπας ααῖδ «55ο ἀοοεαί, απί σοπίο Εγαὶ 

Μοο αἶπαί Ίπο, ἱ]]άδᾳπο αἱ ἱηδεσίογ ρτοῦσίς. 

οσο, 
3 

ΠΟ. Ο πια]εταπα παϊδεταπάα 5ου { 
Όπα πιπο οεἆο ρο]οππα5 ατίε; 

Ο1άε τα(ῖο πορῖςδ δαρρείέ 
Ῥπουεδδίραδ [τασίταιϊς, 

ἰοάαπι Ἠαϊαδ απα᾽ «ααδδας 
Ὦ Πποί]οπι φοἱγαπιας ο 

ΡΗΠΑΕ, Ἱηγοπία παῖμί Ῥοεπα εσί, 
Ο Ἰεί]ας, οαε]οδίε ὁ Ίάπιεη ! 

Οή Γασίασι πππο Άδροτα Γαία 2 
Οιιο Ῥαοίο οεἰανετο, απιίσας» 

Ταπι ἐπὶδία πα] ητη 
ΟΩμἵδ οβρεπι Ώειιδ πορίς Γετοιὸ 
Ο1π1δγο Ποπαίπαπι οαδίο πηΗῇ , 

Οἱ Ῥατίίοερ5 οΡεγΙπα 

Ὑποηϊεί ἱπίαποσατη ϱ 

Έ]εα 

Ἡ5. όσο, ο ΜΙεσι, 7 μ]α. Ωγῶ. Ὑ8ι 674. ζωής. Πε δὲ κρύψω., Φίλαι» πῆχμα 5 

Κ. ὅ 



ο ν ο ο] 

ΣΥΡΙΠΙΔΟΣ ΙΠΠΠΟΑΤΤΟΣ, 

ΣΙ Φανεί: τὸ γὰρ παρ ἡμῖν ποθος 

12 Γαρὸν δισεκπέρατον ἔρχεται βίοὺ, 

13 Κακτυχεκάτα γυναικῶν ἐγώ. 

δ) ΑΙΝΕ ΡΕ ΕΟΡΛΑΡ. 

ΧΟ. «Φεῦ. ΦεὈ᾽ πέπραχται κοὺ χατώρθωνται τέχνδε» 

Δέσποῦα», τῆς σῆς προσπὀλου" ποακῶς ὃ᾽ Έχει 

ΦΑΙ. Ὢ παγκακίη», καὶ έβίλων δικθορεῦ 

Ο17 εἰργάσω µε»; Ζευς σ᾿ ὃ γενήτωρ ἐμὸς 

Πρόῤῥιζον ἐκτοίψειεν ο οὐτάσας πυρί. 

Οὐύκ εἴπονν οὗ σῆς προὐνοησοίμην (Φρενὸς » 

Σιγᾷν ἐρ οἵσι νῦν ἐγω. κακύνοµαι; 

Σὺ δ) οὐκ ὀνέσχου. τοιγὰρ οὖν ἔτ' εὐκλεεῖς 

Θαυούμεθ’' ἀλλὸ δῖ µε ὃ) καυῶν λόγων. 

Οὗτος γὰρ, ὀργῇ συντεθηγµένος Φρένας 

Ἐρεῖ καθ ἡμῶν πατοὶ σῶς ὠμαρτίλς» 

Ἔρεῖ ὃὲ Πιτθεϊί τῷ γέροντι συμέπορὰς , 

Πλήσει τε πᾶσαν γαϊκν αἰσχίσων λόγὼνν 

"Ωλοιο καὶ σὺν χ ὥς τίς ἄποτας Φίλου 

Ὑ9. 68ο. «4. κατώρήωται τέχνη. Ὦ9. 682. 7μΐ5. διαφόωρὰ. 
Ὑ9, 608, 6δᾳ. Ο/ΐπε, Σεὺρ ὃ γ. Π. ἑκτρίψειε σν 

όθο 

6όδς 

όοο 

Πρό- 



ῬΟΒΙΡΙΡΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΠΡ, σο 

Έ]ιοα Ιπεγ]ίαρΙ]ε Ίος 

Ῥνασδοπς πια] παπα γ{ίαπα 

Ετῖρὶοί πηθᾶῖη» 
Ο πππ]Ισγαπα ἵη[αιδίίδδίπια 

Οπιπίααι οσο 1! 

εσας 

0Η0Ο. Ἠοι Ἰεῖ παΠ], οάΓΠεΓο 8Ποο6ς55Η ἴπαο 
ἹΝαίιτιοῖς ατίο, ὁ Ἱετα: 1ηα]ε Το 5ο Παβοπὲ, 

ΡΗΔΕ, Ο Ῥεδοίπια αίᾳπε οογία απηϊοοΓΗΙΠΙ Ίᾳε5; 

Όι ροεγάϊάἰσιί ππε πηϊδογγίπιαπι ! Ῥαγεῃς 

Μεας φαῖ ΟΙγπιρί Ιαζ4ἱδ τεσηαί Ρ]ασίς, 
Ῥαἀιοῖιῖις {θ οεχδεἱτρεί, εί νί Γαπιίπ]ς 

Έα αί ποοοΏίοπ,  Ἠάθο απίο Ῥγαεαϊκί Εβί ; 
Ώνοππα πποπηῖ, ΡΓαεοῖρΙΗ5 αἲ δεηςί {πῖ 

Οὐπδί]α Ῥεοίοτῖδ, δἴ]επίιο τοπι θαπα, 
Όπας πυης πια] αγοοί πης, ἱοσοπάαπι ) {ία ομδεααῖ 
ἜΤαπι πο]αῖδα, Ίαποε πα]]α σ]οτίαε 

Μουγς πορίτα τεδρ]επάεΡῖί απιρ]ίᾳς, Ώογα 

Ῥα[ῖο ἵπειπάα, ατίος πιογεπάᾶα α]ίας παϊ]ίο 
Η1 Πποϊααπι βετγεῖ ἵτα Ῥοσίας, Παιά 

Ἑπρίαπι εδ, Ῥαϊτί Ῥεοσαία πατταΡΙξ πιεα ς 
ΧΝεο ΡΙμ6ο Ῥαγοσί 5υπ1 τοίεττο, πας 

Με σα]απιαίεδ απχῖϊ5 γοκαηϊ Πποᾶῖθε 
Οπιποδάπε Ῥτορτοδίς τερ]ερίε γοοῖρα5 

Ἕσρταε αησι]ο5; ία ρεδδπα ογαοε Ῥεγεας; 

ιν. 

Ὑν. 69. Ρο7/ε ᾖερ. νῦν τεθηγ μένος, Ῥς. όοο. Οὗ πε. τὰς ὧς 
Ὑασις όοτ Όεεί {η ἀμούως Οσα, 



δο ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ, 

Πρέθυµές ἐἔπι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν 

ΤΡΟ, Δέσπου’, ἔχεις μὲν τάμὰ µέμψασθαι κακά ' όο5 

Τὸ γὼρ δάχνον σοῦ τὴν δάγνωσι κρατεῖ. 

Ἔκχω ὃ κἀγὼ πβὸς τάδ’, εἰ δέζη, λέγευ. 

"Ἔθρεψἁ σ᾿» εὔνους τ' εἶμί' τῆς νόσου δέ σοι 

Ζητοῦσα Φάρμαχ᾽ εὗρον οὐχ ἃ ᾿βουλέμην. 

Ε/ ὃ) εὖ γ ἔπραξαν κἁρτ ἂν ἐν σοφροῖσω ἦν". 7οο 

Τρὸς τὰς τύχας γὼρ τὰς (ένας κεκτηµεθα. 

ΦΑΙ. ᾿Ἡ γὰρ δίκαια ταῦτα, καξαρκοῦντά μοι 

Τρώσασου ἡμᾶς εἶτα συγχωρεῖν λόγοις 

ΤΡΟ. ἸΜακρηγορούμεν 3 οκ ἐσωφρόνουν» ἐγώ. 

Αλλ᾽ ἔσι κἀκ τῶνδ' ὥςε σωβῆναι» τέκνου. 7ος 

«ΦΑΙ, Παῦσαι λέγωσα" καὶ τὸ ποὺ γὰρ οὐ πχλῶς 

Παρήνεσός μοι» κἀπεχείησας κακόι 

Αλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπελθε, καὶ σαυτῆς πέρι 

Φρόντιζ» ἐγὼ γὰρ τομὰ «ήσομαι πλῶς, 

“Ὕμεῖς δὲ παῖδες εὐγωεῖς Τροιζήνιαι » 71ο 

Τοσόνδξ µοι παράσχετ᾽ ἐξαιτουμένη 

Σιγῇ καλύπτεν», ἃ νθάδ εἰσηκούσατε, 

ΧΟ, "Όμνυμι σεμνὴν "Αρτεμιω Διὸς κέρ» 

Ν1ήδὲν καχῶν σῶν ἐς «Φάος δείξει ποτέ. 

ΦΑΙ, 

΄ 

Ὑς. όρο. Οὐ, Ζητοῦσά }᾿ εὗρον Φάρμακ᾽» οὐκὰ β. Ἡ9, 7οο, Σ. ἔπραξ ἂν » εαιῇ. 



ΕΌΒΙΡΙΡΙΣ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΟΣ. δι 
ν . 

κιτ Βί ᾳαἰδᾳαῖ ἱππρογίαπα απιϊςία Ροτιῖπας 

Ῥταεδίατο νι]ῖ Ῥοπο[οία τερασπαπίίραθ, 

ΝΥ. Εκροδία]απά1 πποοιπα, Ἠετα, ρί εδὶ σαδδα: ἴθ 
Φος ᾿πιογάϊόαί, ταϊῖοπε Ίοησο εδἰ ΓΟΓΗ8. 

Ίος πΙΒΙ, {δῖ εχαπάϊτο πιο αεφιῖδ αππίρας 

Νου τοπιεδ) 4πο ορίεοία ραγσε(α, πιπο ἀθεδί, 

Φο]]]οῖία {ο οἀποαγὶ 6ρο, αἰάια 4πιαΠς {1 

Μοτρίααπε οοπίγα γα Παίσθ ορίαης τοπιεάίατα, 

Τά τερρεΓῖ, Πο" σεηεΓί5 Π]1α5 ἱαπιοι 
Ο1α]ε γο]αῖς αοδϊπιαίασπε δαρίεις {οὔεπα, 
ὢ] [οτίε γε ορθδίἰδδείι εχ δεηἰοπί{ᾶ. 

Οοὐδί[ία δαοοςδδια αοδιπηαγί Ὄοηπα δο]εηῖ, 

ΡΗΛΕ. ΤιδίΠπΊΠο 90Η605, ας πηἰΠΙ 415 655, {μάε 

Μο νι]ηογαδί!, αἱ ἀείπάς παθσαπι ἀἱθραίος 

ΝΥ.  Υειροδίογε ογαίῖοπα δἵ δα 6Η, 
1σπο5ος ἵά Ἱπιργιάοπίῖας 4ΙΙάεδΟ Ἰηπθᾶο: 

Ειδί οκ 15 8εγναγε ἴο {0Γ58Π 4ασαδ. 

ΣΗΛΕ, Θαϊ ἰαη ἰοοπία οδ. ἀθδίμο. Ἠαιά Ῥγίογα επῖπι 
«Νοπιία Γαετε τεοία ἵπα, πια]ίδαα ππο 
Οπαναἱαθίί αἰγοσίρας, Ργουι] ἰα Ἠίπο ἄΠΙΟΥΟ; 

Ώι το Ερὶ οπτα ἴπαδ; Ίηεᾶς 960 
Ἐκ ατρίιγαία ασαπι Ίπεου Τγουκεηῖαο 

Αι ὁ Ρραε]]αε 8ΙΙτρο ογείαο ΠοΡΙΙ1; 

Ὑο8 Ροδία]απίΙ Ἰοο απηΠίίο «1ά6δο παἰΠῖ, 

Ὑι, Ύααο αἀἀιίδης Ἠΐο, δι]επίίαπα ἱοραί. 
ΟΠΟ. ὍΤεδιος Γ)ίαπαε οαδία πγπιρμας πυπαίπα, 

Λι] ο ππαἱιδ παπά παπα ἐπἱδ. Υγ]6ᾶν6Γου 

Ὑρδ. ζια. Οδ καλύψαύ”» ἃ. Ψει Τι. Όμο Ορ. δεῖδαι. 

ιν 



62 ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ ΙΠΠΟΑΔΤΤΟΣ, 

ΦΑΙ. Καλῶς λείας" ἓν δὲ προτρέπουσ᾽ ἐγὼ 2.5 

Εὔρημα δή τι τῆςδε συμίθορᾶς ἔχω » 

"Ως) εὐκλεᾶ μὲν παισὶ προσθεῖαι βίο» 

Αύτ δ ὄνασθαι πρὸς τὼ νῶν πεπτωκότα 

Οὐ γάρ ποτ αἰσχυνῶ γε ΓΚρησίους δόµους, 

Οὐδ᾽ εἰς πρόσωπον Θησέως οθίξομαι 729 

Λἰσχροῖς ἐπ᾽ ἔργοιςν οὕνεκα ψΨυχῆς μιδς. 

ΧΟ. Μέλλεις ὃὲ δή τι δρᾷν οἀνήκεσον κακόν; 

ΦΑΙ. Θανεν ὅπως δὲ, τοῦτ ἐγὼ βουλεύσομαι. 

Χο. Εὔθημος ἴσι. ὁ. κοὶ σύ γ᾿ εὖ µε νουθέτει, 

Ἐγὼ ὃὶ Κυύπου, ἦπερ ἐξόλλυσί µε» 725 

Ψυχῆς ἀπαλλαχθείσα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ, 

Τέρψω" πωιροῦ ὃ᾽ ἔρωτος ἠσσηθήσομοι. 

᾽Ατὰρ κακώ γε χ ἁτέρῳ γενήσοµαι 

Θανοῦσ', ὕ᾽ εἰδ] μὴ πὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς 

Ὑψγλὸς εὔαι᾽ τῆς νόσου δὲ τῇῆςδε µοι 730 

Ἰζουῇ μετασχὼν σωφρονεῖν µαθήσεται. 

ο ως Ἡ, ἆ ο αλα δς ο ο ο Ἡ 

Ν Στροφὴ ά. 

ΧΟ, 1 Ἠλιβάτοις ὑπὸ κευθμῶσι γενοίµα 

2 ἵνα µε πτεροῦσσαν ὄρνι 

3 Θεὸς 

Ὑ9. 715. }μᾖδ. ἐλέξαθ᾽, Ὑδ. 709. Ο/έσ] , ὅπως ὃὶ ἐγὼ τοῦτο ωέ ἀὲε (ος. Λάδι). 



ΕΌΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥ ΤΟΝ. 87 

ΡΗΑΒ. Ἑοείε Ιοοπία ε5. Όαιπία οχροµάεπθ ο5ο 
Ίου οα]απαϊίαίί Ἠαῖο γοπιεάΙατα Ιηγοπίο απίσαπι, 

Ει Ῥτο]ρας ααοά αἀάαγαπι οδἰ σ]ογίαπα 
Μοίθ, οσο ογγαία 1ρδᾶ ΟΟΓΓΙσᾶΠΙ Πιρᾶ, 

Άοσαο ἀεάεοις Οτγείοηδῖδ ππ(ΠαΙη οκ πιο ἆοίηιις 

Τ,αὔοπινο ἀπεοί, πες δα) αδροοίυπι ἆαθο 

Με Τ]εδεί, Ιπαμϊπαία {οεάῖδ δογά(ρι8, 

Ίοη ἰαηία γ]ίας οαΓα πηο {αηρῖί πηεᾶο, 
6Η0Ο. Μαϊοπε ἴς ΠπιπειοαβΙ]ϊ γἱ5 Ρεγάεγο 7 
ΡΓΗΛΕΒ. Μοτί κίαίαίπα, αἲ ἆπο πιοάο, αγιγῖ εδ πιεῖ. 
ΟΗΠ0Ο. Ῥοπα νετρα πᾶςδο, 

ΡΗΛΔΕ, Τα σααἰάεπι τοοίε αἆπιοῃθβ. 
Θεά γεπετί οσο, αιαο πιο ἰγαοίάαί, γυΙίας αδί 

1κί]οο ἀῑε {πογο δο]αία γἰποι]ῖ5, 
ϱ ιοἆ νο]αρε εἰς, Ρρεγβοίαπι, Απο εααϊάετα πάπα 5 

Έταεβερο γἱοίαδ, θεά αἰῑῖ πιάσηππι ἆαβο 

ἠλαἱαπι γἱοϊφδίπι, Πιογίε οπι σε]άὶ παϊηῖ 
Ἁτίας τἰσεραπί, οα]απιϊαίε ηο πηθᾶ 

Βυρεγρία5 68059 εῄεγαί, πιοτρίφιια αἱ ραγίίοερθ 

Ηυιαδᾳυο πιθουπα, ἀῑθοαί 9956 ΠΙΟάΕδΙΙΟΓΟ 

οσο 
ὁ 

0Η0, Ὀτπαπι ὁ ργοΓαπάϊς Ἰϊοσαί ἵπ 
Πεεεδδίρας Ιαΐεγε; υδί 

Με ρεγπἰοῖειη γετίαὶ ἵπ α]ίοπι 

ΛΙΙ- 

5. 704 Σ., νουθετεῖς » γ6] μή μενουθέτει, Μ{αγχΙσμᾶ. Ὑ9.721. }Ηή5, ἠττηθήσομαι, 

1, 3 



δι ΕΤΥΡΙΠΙΑΟΤΗΠΠΟΑΤΤΟΣ, 

3 Θεὸς ἐν πταναῖς 

4 ᾿Αγέλησω ει" 

5 ᾿Αεθεήν δ ἐπὶ ποτιο 735 

6 Κύμα τᾶς ᾿Αδειηνᾶς 

7 ᾽Ακτᾶς, ᾿Ἠριδανοῦ 9) ὕδυρ" 

δ "Ενά γε πορίθύρεον σοιλὀάσσουσ᾽ 

ϱ Ες οἶδμα πατρὺς τριταλαινοι 

1Ο Κόραι. Φκέθοτος οἴκτῳ ο δακρύων 74ο 

πΙἵ Τὰς ἠλεκτροβαεῖς αὐγάς. 

ἸΑντισροφὶ ἆ. 

1 Ἑσπερίδων δ᾽ ἐπὶ µηλόσπορο ἀκτὰν 

ο ᾿Λγύσαιμι τᾶν ἀοιδῶν » 

3 Ὢ ὃ ποτοµέδων 

4 Πορδυρέας λίμνας 

δ ἸΝαύταις οὐκ ἔθ δδὲν νέµει, 45 

6 Σεμνὸν τέρµονι ναίων 

7. Οὐρανοῦ » τὸν "Ατλας ἔχειο 

δ Ιζοῇναί τ) ἀμβρόσιαι χέονται 

ϱ Ζηνὸς µελαάθέων παρὰ κοίταις ». 

1Ο “Ίν ὀλβιόδωρος αὔξει ζαθέα στο 

ΠΙ Χθὼν εὐδαιμονίαν εοῖς. 
Στρο- 

Ὑ5, 744. ΟΙ, ποταναῖς. ἵς, 748, 7)μῇσ. Ἔνθα πορφυρὸν σαλάσσουσι. 
Ὑ9. 744. μή. λίμνης. Ἡ. 746. 7 ωᾗσ. κυρῶν. {ὲ. / αγ. 1.01. Σ εμνῷ τέρµονι κύρων.. 



ΕΌΟΒΙΡΙΡΙΣ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤ 05. δύ 

Ααυῖς Έλεοταπι: ἆαο αγίαπα 
(1 ορε οοπηαί15 

1μααἱἆαπα δοίηἆεηθ ατα ῬΡεηπῖθ 
ΦάβΙεγεΓ 4εΠΠογα 5.ρτα, 

[ υι Αάτγίαο Πποίαδ ΠΠΙΠᾶςΘ8 

1 Πίογα γογρογαηί - 

Ααὶ αΏ] τῖρας Ἱτγὶσαϊς απιιῖς 

Τ αηρῖί σταππεας Ετιάαπαδ: 

Ῥιτριτεῖ αρ ἵηπ απαάῖς, 
Ῥαιγίς Ἱηξααςίί Πας, 

Εγαίγίδ παϊδεγίαε 

Ρ αδιμοπίῖδ, Ιαογγπαγαπα 

Ἐοοίτουπι δ[ϊ]]απί ΠΙΙΟΓΟΙΗ. 

ο ϕ 

Ἡοδρογίιάαπι αἆϊρο υἰταῖπαπα 
Ἠείυτία ροπαῖς Πίογα. 

Ἠιο αρί Νερίιαπαδ πιαγῖς 

Ναι απάαδ Γαοῖί ἱπρετγίαδ, 
ὍὌρι αἱίίσιο σας] Αι]α5 

Ὀηφίϊησὶ Παπιετῖς Ἠπηϊίοςς 

Εοπίεδᾳπο πεείαγοίς οα{επί : 
1ματοί Παπογίρα5; 

1ονἱ5 ἴαιά ρτουι! οαβίΠραδ; 

Ἐτιασίας αδί ἵετγα αβοεγεδ 
Ἱπαταία Ε]γίς Γαπά[ξ, 

Ὑ5, 75ο, ἵη Οο. Δ{. ἵνα βιόδωρος" δ. ιν ἆ βιόδωρο». 

1, ὅ. 



θό ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΑΤΤΟΣ, 

Στμοφὴ β. 

Ι ᾽ΩὪ λευκόπτερε ἸΚρησία 

2 Γιορθμὶς, ἃ δὰ πότιον 

3 Κὺμ ἀλίκτυπο ἄλμας 

4 Ἑπόρευσας ἐμὰν ὤνασσαυ, 75ο 

5 Ὀλβών απ οἴκων, 

6 Κακουμβοτάταν ἔνασι. 

7 Ἡ γαρ ὧπ ἁμιοτέρων » 

6 'Η Γρησίκς ἐκ γᾶς, Δύσορνς 

ϱ Ἕπτατο κλενὰς ᾿Αθήνας » 7όο 

1Ο Μουυχίου ὃ) ἀκταῖσυ ἐκ- 

ΤΙ ὁῄσοωτο πλεκτὴς πεισµάτων ἀρχὰς ο 

12 Ἐπ᾽ ἀπείρου τε γᾶς ἔβασαν. 

᾽Αντισροφὴ β'. 

1 Αν ὧν αὖχ δσίων ἑρώ- 

2 των δευᾷ «Ὀρένας ᾿ΑΦροδί- 765 

3 τᾶς γόσῳ κατεκλάσθη. 

4. Χαλεπῷ ὃ᾽ ὑπέρωτλος οὖσα 

5 Συμᾷορᾷ, τεράμνων 

6 ᾿Απὸ νυμβιδων κρεµαςὸν 
νά ϱ Α- 

Ψ9. 754. Εογίέ ᾖέδ. ποντίθυ. Ἡ5. 755. Οζ. 46. ἁμὰν ἄνασσαν. 



ΕΌΠΙΡΙΡΟΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΙΟΣ, δ7 

4-δ 

Ο οαπάϊάϊς Ιηδίτασία οατρασί5 
ΟΓγοίασα παγίς, 

(14ο Ρίδεοδο5 Ῥ6γ δαἰδὶ αεΠιιοτίθ 
ΕΙποίας νεχίἰσιὶ [)οπιίπαπα πθθηλ, 

Οοπιρι]δαπα ]ωγε5 
Τπαιοτο Ῥαἰτίοςδ, 
Ἐ εἰιοϊίαίε οπηπί Ῥοαίος, 
1η[ααςίῖς Ηγπιεηασϊ8 
Όι ρογπιπίαγοί 
Ἑοτίππα αἰτίδᾳπο ππαπαί ε ραγοπίραςθ, 
Αα Οτεϊεησί ο Ηίογῖ οΓα 

Τπααίας αἱ γοπῖί Αίμοπας, 

ΜιιηγοΏῖο οσπι Ροτία . 

Τεχιῖ οκτίπας αἱ]σαπίος {απΐρᾳφ, 
Τε]ἱατῖς Αιῑο8ο 

Ῥτεδδεγο ΓεΠᾶδε 

ως. 

ἜΤιαπι Ύσοηπιας Ιηποορδίῖς οοὗ 

Τους]έ απιογῖρα5» 

Ἐτασία αεστ]ιαἀῖπα, 
Τιτὶς οπεγαία ππα]1δο 

Ἠεὶ ]αοίεῖ αρίαης 

Οετγίοίραδ Ἰαᾳαοιπι , ἐογῖς 5ο 

δτδα 

ὃς, Ζόο, «4/. Οο, Ἔπτατ) ἐπὶ νλ. Ὑδ. 761. 7 μής. ἐπ᾽ ἀμταῖς. 
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ΕΞΔΑΓ. 

Χο. 

λα ΑΗ: 

ΗΠΝΠ. 

ΗΠΜΠ. 

ΘΕΡ. 

ΧΟ. 

Ψβ. 771. 7πη]σ. δέρῳ". ἔ- δείρᾳ Μαγ1). 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΔΥΤΟΣ, 

7 Ἵλψεται ἀμβὶ βρόχον 

6 Δευκῷ καθαρµόζουσα δείρᾳ 

ϱ Δαίμοα συγνὸν καταιδεσ-- 

1Ο 9εῖσα, ταν τ᾽ εὔδοζον ὤθ- 

11 αἱρυμέοα Φάµαν. οπαλλάσσουσα 

12 Τζλγευὸν «ρενών ἔρωτα. 

τ ΑΠ ο ο ᾳ, 

ού» ου" 

Ῥοηδρομεῖτε πάντες οἱ πέλας ὁδόµων 

Ἐν» ογχόναις δέσποροα Θησέως δάμαρ. 

Φε. Φεῦ ' πέπρααται' βασιλὶς οὐκ ἔτ ἔσι δὴ 

Γυνὴ, καεμαςοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη. 

Οὐ σπευσετ’; οὐκ οἶσει τις ὤμίδιδέξιον 

Σίδηρο, ᾧ τόδ᾽ ἅμμα λύσοµεν δερής» 

Φιλαι» τί δρῶμεν: ᾖ ὀοκεῖ περᾷν ὁόμους » 

Λῦσαί τ᾽ ἄνασσου ἐξ ἐπισπαςῶν βΛέχων 

Τί δ᾽ οὐ πάρεισι πΟσπΟλΟΙ νεανίδι; 

Τὸ πολλὰ πρασσευ οὖκ ἐν ἀσφαλεῖ βίῳ, 

Οέθώσατ ἐκτείνοντες ἄθλιον νέκυ». 

Πριρὸν τέδ οἰκούρήημα δεσπόταις ἐμοῖς. 

ὌὍλωλεν ἡ ́  δύσηνος ». ὣς κλύω, Ὑυνή. 

δεσθεῖ- (19) σα» τών τ΄ εὔδοδον ὠνθαιρουμένα (11) Φάμαν. 

σ79 

ὅσ5 

7δο 

755 

Ἠδ 

Ὑς. 7Το. Γμήσ. (9) Διςι καται- 



ΕΙΓΠΙΡΙΩΙ5 ἨΙΡΡΟΙΥΤύ5, 89 

Ῥαδρεπάοί ο σεπία]ρας. 
ΑΡοπιϊπαΡιϊς, ταπίας 

Εαἰϊ εδ Ριάος, 

Ἑαππαε(πε οαρίαις σ]ογίαπα 
Ώιταπι Γασαθί οοτάο αΠΙΟΓΟΠΟ 

ἘἈπσα 

ΕΛΜ. Εἶοα, «ἶνοιις 

ΌΗΟ, 

Υ. 

ΕΜ. 

ΒΡΗΕΝΤ, 

ΝΥ. 

οΗΟ. 

Ῥτορε τοσίαπι Ἠπο απίσαηπαιο αἀοδίίς οπγτ]ίο, 

Νοάαία τοδίο Ῥεπαςί αχογ Τ]ε5εί, 
Έμµεα, εὐεα. : 

Λοίαπι, εί πμ, οδί, Ἠοσίπα ποη εδ απιρ]ίας, 

Ί]]α, Ἰαπεο οοηδἰγιοία οο]απ. Επ 
“Ῥηδρομά[ο γ{ίαπα, 

Ηεἳ πιογᾶδπε Ρε]]15 2 
ΑΠοορδηε άπἱδαπαπα οκ οιηπίρ5 [ογαπὶ {ετεί; 
Ότο οοἶ]α ἴοτίιδ Προγειπα5 νΙποι]15 2 

ΟΩαἱἆ εδ, αππίσας, αι]ιά ασίπιας ὁ {εοία ἰδία πᾶπο 

Βαροαιπαδ, αἱ Ποτγαπα γιπομ[ῖδ ο ἰγίδήῦα5 

Μδογαια ακΙπΙΕΙΊ18. 

Όρι ἵαγεπες {απια1  », αΠἴεΠΙ5 5ο ΠΙπηϊς 

» Ἀοσοί5 πηίδοστο ἨΠοῦ πίαπα δα1ῖδ. 

Θοπιροπῖίο σεις, παϊδεγίπο το οαἀαγοεγῖδ 
Εικιοπά]οία ταθίηΡΓα.  ΛΆοετρα Ίαος 1ηςιδ 

Ῥο[Ιπααἴασ ἁοπι]πίδ ἆοπας οπδίοά[α, 

Ρετῆί ππαος, τί απάίο, ΠΙΙΦΕΓΑΡΙΙ15, 

τι 

9. 776. ῥ)μής. ΘΕΡ. 5.727. «Εῑι (ο. δρόμῳ.  Ὑδ. 15. ἔ μάς. βίου. 

Μ 



9ο 

ΘΠ, 

ΧΟ. 

6Η. 

ΧοΟ. 

ΘΗ. 

Χο. 

ΘΗ. 

ΧΟ, 

ΘΗ. 

ΕΥΡΙΠΙΑΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤάΣ 

“ΠΣ/ γὰρ ὡς νεκφόν' νι ἐκτείουσι δή. 

Γυνοῖχεςν ἴσε τίς ποτ᾽ ἔν δύµοις βοή5 

Ἠχὼ βαρεῖκ. προσπολων οβίχετο. 

Ού γαρ τι μ ὡς 9εωρὸν οἀξιοὶ δόµος 

Τύλας ἀνοίζας εὐθρένως προσεννέπευ. 

Ίνῶν ΤΠιτθέως τι γῆρας εἴργασαι νέου Σ 

Τ]ρόσω μὲν δη βίοτος ἀλλ ὅμως ἔτ' ἂν 

Λυπηρὺς ἡμῖν τούς ἂν ἐκλίποι δόμους. 

Οὐκ εἰς γέροωτας δε σοι τείνει τύχη» 

Θησεῦ. νέοι ανόντες ἀλγυνοῦσί σε, 

Οἶμοι" τέκνων µοι μή τι συλδται βίςς 

Ζῶσῳ ο «οωούσης μητρὸς ὡς ἄλγίςοα σοι. 

Τ/ Φής; ὅλωλεν ἄλοχος» ἐκ τῴος τύχης 

Ώροχο» κρεμαςὸν ἀγχόης οήψατο, 

ΑύΠΗ ποαλσωβεῖσ᾽ ο ἢ 'πὸ σωμ(θορᾶς τιωός 

Τοσοῦτον ἴσμεν. ἄρτι γὼρ κάγὼ δόµους 

Θυσεῦ, παρειµι, σῶν πακῶν ποθήτεια. 

Αἴ: αἲ . τί ὅῖτα ταῖς) ὠὤέςεμμαι κάρα 

Πλεητοῖσι «υλλοις» δυσυχἠς 9εωρος ὧν; 

Χαλᾶτε κλῆθρα προσπολοι πυλωμάτων 3 

Ἐκλυερ ἁρμοὺς, ὣς ἴδῳ τὸν δ1ίμον2 

Ὦυναικὸς, ἡ µε κατθονεῦσ οἄπωλεσεν. 

σοο 

7ο5 

θοο 

8106 

ΝΤο- 

ὃς. 791. Ὦ, μ᾿ ἀφίκετο ἠ{αγκ]αΠά. Ὑ5. 706. Οἡ, ἐκλίπῃ. 19.998. 4/. κλεῖθρα. 
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Ει πιογίπας ἴαπι ππειηῦγα {επάαπί οοΓροΓῖ5. 

ΤΗΕ, Φοϊσπο ᾳπῖς δἰτεραί αεάίνας οἶαπιος πείς 2 

ο Γοπιίπαο, σταγῖς αἀπποάιππι απγοδ Ῥογου]]ς 

{ΗΠΙΟΥΣ Πιοας ἆοπιοδ[ΙοοτΙΊα, Ώεππο απῖ, 

Ότι Ποδριίοπι γεπἰεηίεπι αὐ οσἵδ, {γοπίο πια 

Εκοῖροτεί Πι]ατί, ο]αισίτα Ιακαη5 αεἴαπα 

Ἀεππο Γι, σας} Ε{ἱμεοπο Ἠαππαπίέας 

Οἷά ασοϊάί 2 Ἰοησί α]άεπι 1]]ε αενί εδί δεπες; 

Άοετρα δοᾷ οι]άδ {4π1οὮ ἨὨΙΙΗΙ ΠΙΟΥ6 ΓΟΓΕίο 

6Η0Ο, Νοη Ίαες 5επες {οτίαπα, Έ]εδεα, ἰαποῖε, αἱ 

Βυπί ἰππίογαπι {αΐα, σαᾶο ἁο]ογί εγαπίν 

ΤΗΕ. Ε Ιβετί Πεῖ παπι ὅαῖδ οοοαρα(έ πιοίς 2 

6ΗΠ0Ο. Ὑϊναπί 15 αχκος οΡΙί, Ίιοο 6Ταγο αοοϊἆαξ, 

ΤΗΒ. Ο πιά αἲὸ ορΗί πκοι } ἆπαο εαπι 5οτ5 ασια 2 

ΟΗ0Ο. Ἱααποο ἱπιρ]ίσαία ροπσί]ῖ γίίσαι οχα]ΐς 

ΤΠΕ.. Μαετοτο γἱοία ὁ απ «πας αἰία ταραίέ οα]ατη]ίας ὁ 

06ΗΠ0. Ταπίαπι Ίου δοἵο, Πάσα Ρείπνα ρα αἁϊγί 1αΏ1 ἆοπιος. 

Όι Ἱαοίαασπι, Τῆῃεδεα, ἵποταπα Ῥτασίσα, 

ΤΗΕ. Εἶοα. αιίά {π[ε]]κ γἰαίος ἶαπι «αρα 

Όίπσο οοτο]]ῖς [γοπάο Τεχιῖς Ποτιάα ὁ 

Ἐιαχαίο Ῥοτίαγαπα πἰηϊδίγί πππο 66Γ45» 

Ψεείεδᾳπο δο]γίίε, οοπίασοπι αἱ γἱάσαπα ἨΏΙΟΚΏΣ; 

Μιδεταπάα πποτίο ἆπδς 5διᾶ ππο Ῥεγαάιά[ε, 

0Π0Ο, 

Ὑ5. 8ο. 7 μῇσ. Ἐκλύσαθ ὢ. ὧ. Μ, δυσδαίµονα.ῇ4. {εοῖ, ὡς ἴδω πικρὰν θέαν. 

Μ2 



9» ΒΤΡΙΠΙΔΟΊ ΙΠΠΟΛΊΎΤΟΣ, 

σον ο ο οφ κε 

ΧΟ, Ἰω. ἵώ» τάλαθαο µελέων κακών" 

Ἔπαθες. εἰργάσω 

Τοσοῦτον. ὥςε τούεδε αυγχέαι δόµους 

(Α7 αἲ τόλµας, ὢ βιαίως 9ροῦσν. 

᾽Ανοσίῳ τε συμίρορᾷ 9) σᾶς χερὸς 

Πάλαισμα μελέᾶς, | 8Ι δ 

Τί ὥρα σὰν τάλαναν ἀμαυρο ζωου. 

ΦΗ. Ὢ µοα ἐγὼ παθέω, ὧν ἔπαβο, ὦ τᾶλας" 

Τῷ καάχις ἐμῶν κακῶν. ὢ τύχα 

Ὡς µοι βαρεα καὶ δόµοις ἐπεκάθης ». 

Κηλὶς ἄβρασος ἐξ ολασόρων τιές. 820 

Κατακουὰ μὲν οὗν οβίωτος βίος. 

Κακῶν ὃ᾽ ὃ τάλας πέλαγος εἰσορῶ. 

Τοσοῦτο, ὥςε µή πατ᾽ ἐπνεῦσαι παλι» 

Ά]ήδ” ἐκπερᾶσαι κύμα τῆκδε συµίρορᾶς. 

[ Ἐκ- 

το, 8, Ο/Η, ὦ τάλαινα. σε: 88. οὐ, ΜΑ. Τὰ µάκις᾽ ἐκῶν. 
Ὑ9. 8,9. 9-ο. Αργίε ἐπεςάθη Κηλὶς. 



σι, 

ΤΗ8, 

Υς, 92] 

Ὑς. δ24. 

ΒΌΠΙΡΙΗΩΙΣ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. 07 

Μλάκονᾶ, ΤΙΠΙΙΕΥ, 

“Μιφεγαπάα 1ο Τογᾷπεηί τηα]α: 

Οεοίἁϊσιῖ, αἱ απο εοπ/{απάεγες 5 ση] ἆοππαπαὸ 
Απάασίαπι ὁ Πήππαμεπη | πι. 

Πία γἰο]οπία ἴε αβδία]ῖί ΠΙΟ 2 
Ώνε[απάαξ ὁ οαδας! 

Αδίαία ἀεχίεγαςο οἶειι 

Ε,αοἰα[ῖο παδογγίπιας!. 

Εοφαῖς ΠΡΙ ἱπ[οΙΙσσπα, 

Ο πηΐσεγα, νῖίαπα οχἰϊηκ[ε 2 

ϱ. οταἀε][ία ἆπαε δᾳπι ραδδ5] 

Ηει δογέ5 τί Ἱπ[οτίπηαίαε | 

ϱ) αεγαπιπαε πι]]ῇ5 

Αεππαπάας πια]ῖ5 1 
Ο. (ογίαπᾶ Ιηπ ποδίτοδ ΠΙΠΙΙἄΠΙ 

Νοδίταεᾳπέ ἄοπηα Ἰησεπίοσα 14ΡοΓ6Φ 1 
{πίαπάα Ἠαες Ίαθες Εατίατασι 

Εκ αἰἶαπα Ρτοβιχ!ς. 

γἱίααν ἴ]]α εχεγοεί Πηρατα 

τιδιίφιο εχ[]ο Ῥγοπηίϊ, 
Ύιάεο ὁ ρε]ασας5 ΠπμπεΠδαπα 

Μεγ τηα]ογπη ππάο οπαϊαπά1 
Νπ]]α πα]Πῖ 8δρες αβα]σεί: 
Ἐκ Πποῖρας παππαπις 1δίῖ5 - 

Ἐπιεγρεμά{ οτί αἱ]α {αοιμίαδν 

Φο]-- 
Κ. μὲν εὖν μ᾿ ἆ. β. Ιβγ. {εοίε Κατακοὰ ---- βίου. 
«4. (66. Μή τ) ἐκτ. 

ΝΜ ὅ 



94 ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ. ΙΠΠΟΛΊΥΤΟΣ 

[ Ἐκλυεῦ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω πυιρὼν δέω. ] 925 
Τήα λόγον τοάλας» τύα τὠχαν σέθεν | 
Ῥαρύποτμον, τλῆμο, προδαυδῶν τύχω; 

:Ὄρις γὰρ ὥς τις ἐκ χερῶν ἄβωντος εἶ, 
Τ1ήδημ᾽ ἐς ὥδον κροιπνὸν δὁρμήσασόά αι, 
-Αἴν αι αἲ  αἲ- μέλελ ταδε πάθη» 82 

Πρέσωθεν δὲ ποθεν ὦὠνακομίζομαι 

Τύχαν διµόων, ἀμπλακίαισι 

Τῶν ποροιθέν τῃος. 

ΧΟ, Οὐ σοὶ το, ὦ "αξ», ᾖλθε δὶ µόῳ κακά Ὁ 

Πολλῶν μετ ἄλλων δ᾽ ὤλεσας κενὸν λέχα. 935 
ΘΗ. Τὸ κατὰ γδῆς θέλω» τὸ κἀτὸ γδς κνέβας 

ἸΜετομιῖν σκότῳ Φανὼν ὃὁ τλομω » 

Ἑῆς σῆς φερηθεὶς Θιλτάίτης ὁμιλίας, 

᾽Απώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέβσο, 
Τήνος ὃ) κλύω» πόθεν 9ανάσιμος τύχα δ4ο 
Γύναι» σὰν ἔβα τάλαωου καρδία 

Εἴποι τις ἂν τὸ πραχθὶν, 3 µάτην ὄχλον 

Στεγοι τύραννο ἂώμα προσπόλων ἐμῶν» 

Ιω µοι µοι» σέθε έλεος » 

Οἷον εἶδον ἄλγος δόµων» δ45 

οὐ 

Ψρ. 805. Βεὐεμάκηι οεητε ἡζωισγαν. γἱά. Υ. 890. 5, 890, {αγ. 16ο). 
πικρὸν ὁρμω. Υ9.5349. ῥµήϱ. Τύχαν, δαιμόνων ὦμ. δι δ35. }ΗΙςδ. ἄλλων ὤλ. ’ 



ἜῦΒΙρΙΡΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΒδ 

Βο]γ]ίίο τοείος, τί οοπδρἰοἶαπα . 

ΜΙΦεγγίπππτα δρεοϊασπ]άΠη. 
Οπἱρας ὁ πιῖδεγαπα γοοῖρας αοππας, 

ἜΤεαιο ας {ογίππαθ 5ᾶενος ἔπας 

Οα5ι53 εἶαρδα ο5 παπίρα5 Ἠηοῖς 

Ῥεπηίσεγας ἱηδίαγ γο]αοχῖδ; 
Φα]ία τηε Ἴγσες ἰχὶσίι 

Ο,5επγας Ἐγορί αἆ ἆοπιος, 

Ηεῖ, Ἰμαι, Ἰιαῖι! ὁ ἱπίαπδία Ίαος τπα]α Ἡ 

Ὀπάο πηῖδεγ πιο Μο οπδιαδ γοεγρεταί } 

απ πο αἰἰᾳαῖς ραπίε Ώσις, 

Μαἴοταπιαπε πο ἀο]ιοία 1ΠΘΟΓΙΙΠΗ 2 

ΟΠ0Ο. Νοη Ίιασο παπι 5ο] πγροί 5016 σαραί» 

Μα]5 «ποπε α5 πχος οεοἰά1ί ἔμα, 
ΤΗΕ. Ἔεγταο σαΡίχα αἴτος δἵπας, 

Τε]]ασῖς ἴπιας δαΏ Ῥεπείταρας 

Εαγγίς τεσοπς1 Γοπερτίς 

Ἱππρείας εσί, οτβαίο οοπίασε ας 

Τπςαπάο 11115 οοΠδΟΓΙΙοι 

Μο Ροίῖας οοσϊἀἰδεῖ , 

«παπι ἵρδα Ροσίοσίδ. 
Ὦ απο επάίαια 

1μεἰλα]ῖ5 ππἆθ :οα5α5 ἰδίο 

(ου ΡογεαΠῖ εΡῖ πιῖδογας αςο 2 

1 ασίαπα παῖλὶ αααῖς εχρ[]σοί; 

"Απ [γαδίτο ἰαπίαπι {ουοπί 

Ε οπιπ]ογαπα ἵατραπα αεἆες τεσῖαε 2 

Ἠοἵ τηϊμῖ, ἴε Ῥτορίος, πιῖδεσο, εἰ {ες 
Ει 

9, 597. 7ης. τλήµων. Ὑς. 849. Ο/η, Τήνος κλύω. 
Ὑδ. δφΙ. «4/. (64. σὰν ἐπέβαι Ὑδ. δ43. «4/. Στέγει. διά. δ, ἐμόν. 



96 ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΛΥΎΤΟΣ, 

Οὐ τλητὸνο οὐδὲ ῥητόν.. ἀλλ ἁπωλέμανο 

"Ἔρημος οἶκος » καὶ τέκν ὀρίθανεύεται, 

ΧΟ., Ἔλιπες ο ἔλιπες, ὢ Θίλα γυναικῶνν 

ἸΑρία 9, ὀποσας ἐδορᾷ 

Φέγγος «ελίου τες 

Καὶ νυκτὸς οἰσερωπὸς σελούα.. 

Ἰώ τόάλας". ὢ τάλας' ὅσον κακὺν ἔχει ὄόμος, 

Δάκευσί µου βλέδαρα 

Καταχυθέντα τέγγεται .σᾷ τύχα. 

Τὸ δ) ἐπὶ τῷδε πῆμα Φρίσω πάλαι. 

Θ8, Ἔα. ἔα. 

Τί δή ποθ ἠδε δέλτος; ἐκ Φίλης χερὸς 

Ἠετημένη, θέλει τι σηµῆνοι νέου. | 

Αλλ) ἢ λέχους µοι παὶ τέκνων ἐπιςολὰς 

Ἕγοαιφψεν ἡ δύσηνος ἐξαιτουμεη : 

Θάοσει, τάλαυκ λέκτρα γὰρ τὸ ΘἨησέως 

Οὐκ ἔσι, ὁθμα 9’, ἥτις εἴσεισω γυνή. 

Καὶ μὴν τύποι γε σρενδοης χρυσηλόίτου 

Τῆς οὖκ ἔτ οὔσης τῆςδε προσσαύουσί µε, 

Φε, ἐξελιξας περιβολὰς σίθραγισµάτων 

Ἰδῷ. τί λέξαι δξλτος ᾖδε µοι Ὀέλει, 

Ἡς. 946. ΣΕ. ἁπωλόμην. Ὑς. 856, }μῇσ. δέλτος ἐκ Φ. 

δτο 

5 

δύο 

δός 

Χο, 



Ἑυτιρ1οί5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΣ ο}. 

Ώι αιαίογ, οἱ Πίδογο. απηρ]{ᾳθ. 
Ὁπαπίας ἀοπηῖραςδ πιοεγος οι ἑίατ ! 
Ἠαιά ἰοἰεταρί]ε οἱ, 

Ἀπ]]ῖδαπε γετρῖς εχρ]ἰσαδί]ο, 
Ῥεγί Ἰη[ε]ίςκ, ναοαα Ἠαες οσί ἆοπας, 
Ῥιεγίάπο οτρ]ιαπ]. 

06ΗΠ0Ο. Οαγας Ιφα]σῖ αεἰῃοσῖς απτας, 
Ο οπωπίαπι ορίίπια ζοίπαταπα, 
Θ11.5 1ρατο Εα]σιάο 5ο] - 

Ο πας Ίππα, ἆαπι δρ]επάοτο ἳ 

Ο ἤπδοαι αδίτα, : 

ΤΝ 'οἰε δεΓγεπα αδρεσίῖ: 

Πη[α]ἰς,: ὁ ΙηΓειΙχ, ααἴρας, 

ΘΟΩπαπί]5 αεγαπηπ]δ Ἠαες 

Οτγπίατ ἆοπωᾶς | 

Ειοταπβαςδ σεπαε τσαπίασ Ιαοτγηιίς, 

Ε ογίαπα πας πο Π] 

τα εκρτίμηί, αἲ θ4πα 
Ώπαε δεαίατ, Ἱη[αασία Ίογγου» 

ὰΠΒ. Αι, αἲ, ἴαρε]]αο ᾳαἰάπαπα απιῖσα ρεΠᾶσ]αε 

1)εχίτα δἱΡί γο]απῖ 4παεδος εοπ]ασίῖ ἴ]]άπθ 
Τμαεδαπι Βάοπα, απί ἆά [οτί ερδίο]ἰα 

Μονεί αιιεγε]άπὶὈ Πάε πίδετα, Τιεδοῖ 

Νας (λαἱαπποδ, ποσο {οπίπα Ιπστεάίαχ ἆοππαπα, 

Αἱ νιποιι5 εδί ορ]σαία, 6ἱ 4πΤεο 

1πιργοςθα δίσηα πηοτίααςο αηπι]ο, αἀπιοπεπί 
ΛΙ Ιᾳπἱά ἰαΐοτε, Άσε εχρ᾽Ιοείαγ Ραρίπα 
Οµατίαο γοαῦι]ῖδ; αἱ ααἰά 1]]α γεἰιῖφ δοἵατη. 

ΟΠοΟ.. 
ὃς. 857. 7 αᾖσ. σημᾶναι. 

Ν 



σ8 
ΚΟ. 

ΘΗ. 

κο 

ΘΗ, 

Χο. 

ΘΗ, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ἹπΠΟοΔΥΤΟΣ, 

Φεῦ. Φεῦ" «τόδ᾽ αὖ νεοχμὸν ἐκδοχαῖς 

Ἐπεισφέρει Όεος κακόν ἐμοὶ μὲν οὖν 

᾽Αβίωτος βίου τύχοα πθὸς τὸ κπθωνθὲν 

Εἴη τυχεῖν". ὀλομένους γὰα οὐκέτ' ὄντας λέγω 

οὖν «εῦ. τῶν ἐμῶν. τυράννων ὅδμους.. 

”Ω δχῖμον, εἴπως ἐπὶ, μὴ. σ(θήλης δέµους . 

Αἰτουμέγης δὲ κλῦθί µου" πρὶς γαρ τὺος 

Οἰωνὸ ὥςε µαντις εἰσορῶ κοκοῦ. 

Οἴμοι τόδ᾽ οἷον. ἄλλο πβὸς Κακῶ ὸν ο. 

Οὐ τλητὸν,, αὐδὲ λεπτόν' ὢ τάλας ἐγω. 

Ἐέ χρημα; λέξο» εἴτι µοι λόγου µέται 

Ρ,ᾷ, βοῷ δέλτος ἄλακα" πᾷ Φυύγω 

Έαρος πακῶν; οἰπὸ γὼρ ὀλόμενος οἴχομαις 

Οἷον, οἵον εἶδον ἐν γραθαῖς µέλος. 

Φῤεγγόμενον τλάµω». 

Αἴ αἲ- κακῶν ορχηγὸ ἐκφαθεις λόγον. 

Τεέδε. μὲν οὐκ ἔτι ςόµατος ἐν πύλαις 

ζζαθέξω: δισεκπέρατο). ἐλοὸν .. ἀλοὸν, 

Κακω" ὢ πόλις, πόλις. 
Ἱππολυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη 9ιγεῖ 

Βία. τὸ σεμνὸν ᾿Ζηνὸς ὀμμ. ἄτιμαάσας, 

Αλλ’, ὢ πάτερ Πόσειδον» ἃς ἐμοί ποτε 

᾿Αρᾶς ὑπέσχου τρεῖς, μι κατέργασαι 

 ούτων ἐμὸν παῖδ᾽" ἧμεραν δὲ μὴ Φύγοι 

Τγγδ, εἴπερ ἡμῖν ὥπασας σαίθεῖς ἀράς, 

87ο 

δ75 

ὅδο 

5002 
1 Α ΝΤ: 

Ὑ5. 967. «4 κοκῶν }. ἐμοὶ μὲν ἂν ἠΜήαγκήσμα, Ὑψ. 868. Ε. ᾽Αβίωτον βίουτυχα). 
9. ὅσο. Ο/ήπ, Αἰτ. γὰρ κλῦόν. Ὑ5, 879. «40. κακόν. 



ΕΟΠΙΡΙΡΙΦ ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΦ, 9, 

Ο6ΗΠ0Ο. Ελιοα νοϊετίρας αἰα 5αοσεάμηί πια]α, 
1αβοπίε δἷο ἴδεο, Γαγσουί Ἠαεο πα, ἴπ Ῥοδίογαπα 
Ὑγίασφιιο οοπά{]ο πησαε Πη[οίικ Πποι: 

ΛίΠιιο' ἀοιπίπο ρογιΐδδο, "οι ἵῃ πια άαστᾶς 
Μισοτα το(ασίας. οα]αιμίοδας Ἰχαι. ἀομποςῇ. 

Ο. Ὀ[ῖ ἁοιπαα Ἠαπο, φἳ Γαία πα σἱηύπ[ τία, 
ἣΝο ενετΗίε: απάϊίο {που αἶας, ογο Ρτοςςς, 
Ματ ααιιοά 1πσοις Ἱππηίποτο Ἠῖ5 απσΙΓοξ, 

ΤΗΕ. ΑΤϊδεγο οί πια]ῖδ αιοά αἰιαά ασοσἀεί πα] απι ὁ 

Ε οτί Παιιά απεα!, ἀῑοι Ἰαιά αποα!, παῖδογο εί παϊηῖ, 
ΠΟ. Οπίά Ἠος γοῖ ο5ι2 οἴατο, οἱ δοῖτο Ιἱοσαί, 
ΤΗΕ, ΑΡοπιπαπάα ππης αΩΙΠί ας Πσογο 5οπαΠῖ, 

Οαππαπί Ταυεί]αο, άπο πια] ο[ασίαπα. πιοο | 
Ἔαπι αἴτοχ πια]άπα{ 14Π1 Ῥοτάίίας δω Γαηποαδς 

Ἠεῖ απα]ε γιὰῖ ερἰςιοἰο εχρΓοδδαπα τηε]ο5ὀ 
ΠΟ Εμοι ππαϊογαπα Ἱπσεπίτα πα Ρ)οῦ ομιίοὰ 

ΗΕ, Ίπιτα οτἵδ. ου ἔαπαι ποσίαπα 
οι οοΠΙΙΠεΡο δορία 
Ὦ/ΠοϊΗδᾳπο ππα]αια οχίταδε 
Ὁ οἰνίίας, ὁ οἰνιίας] 
Ῥοτ νῖνα ΙοΓ05 αἴησεγα- ΠΊ6Οδ απδιι5 οσε 
Ἡιρρο]γιας., Ἠασά 4απασπαπι γο[ογπάαηςδ Σογίθ 
για 5ονογΙπη! ἴα ὁ ραίες Νεαρίαπο πηυης 
Ὀρια[ίοπίρας Ῥτοςσοῦ ΠΗΙ: ο ΙΠραΣ 

«πας Ῥο]οἴίαδ 95, Ῥετβσς ππαπι, οἱ ΠΙαπι 

ἣ σα πηοαπα: Ποια Ἠππο ἀῑσπι εγαφαί, δἱ δοτίο 
Ὑς Ιῶετατε, αἀαπι ἀεάιςίὶ οἰῖπι Πάσα, 

οΗ0, 

Υς. 875 ΓΕ. Οὐ ςεκτὸν» οὐδὲ λ. ᾖοὐτρίως: αγσμίο. Ὑδ. 977. 745. ποῦ. 
Ὑς. δδο. ᾖ145. τλήµων. 9. 85ο. Ο1 Φύγῃ. 

δρ 



Ίου 

ΧΟ. 

ΚΟ. 

πΤΠΙ. 

σος, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ, 

οκ πο μου τ 

"Αναξο ἀπεύχου ταῦτα, πρὸς θεῶν» πάλῳ" 

Γνώση γὰρ αὖθις ἀμπλακων' ἐμοὶ πιθοῦ. 

Οὐκ ἔφι καὶ πρός γ᾿ ἐζελῶ σίρε τῆςδε γῆς 

Δυοὶν δὲ µοίραιω νατέρᾳ πεπλήξεται, 

Ἡ γὰρ Ποσειδών αὐτὸν εἰς ᾷδου δέµους 

Θανόντα πέµψει», τὼς ἐμὰς ἀρὰς σέβων,. 

"Ἠ. τῆκδε χώρος ἐκπεσὼνο ἄλωμενος 

Έενην ἐπ᾽ αἶχν λυπρὸν ἀντλήσει βίου. 

Καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς παῖς σὸς εἷς καιρὸν παρα. 

Ἵππολυτος ὀργῆς ὃ ἐξανεὶς κακῆς, ἄνοαξ 

Θησεῦ. τὸ λῷςον σοῖσι βούλενσαι δέµοις.. 
-. 9 [ὁ ο» 2 ιῶ  . 

ΙΚραυγῆς ἄχουσδς σῆς αζθικέμγν» πάτερ ο. 

Στουδὴ τὸ μέν τοι πο γμ᾽,. ἐβ ᾧτωι σένεις», 

Οὐκ αι ' βουλοίμην ὁ᾽ ἂν ἐκ σέθει.κλυει. 

Ἔλ. τί χρῆμα: ση δἀμορ” ὁρῶν πάτερ », 
{ . όν δη /Ν2 7 ἐά 

εκσἑν µεγίςσου Φαύματος τόδ᾽ ἄξιον 

"Ἡν. οἰετίως ἔλειπονο εἰς Φαος τόδε: 
2{ 9 [ 

Οὕτω ρέουν παλαιὸν. εἰσεδέρχετο: 

Τ/ χρήμα πάσχει; τῷ τρόπῳ ἄόλλυται 

Τάτερ, πυθέοθαι β2ύλομαι σέθεν πάρα: 

δο5 

909) 

98ο 

ΟΙ’ 

(3) 
891. Ώ0γ/ε ᾖᾳσ. ἀνεύχευ. 5. 594. Ἐν ϐ) ἠτέρμ. 



ΕὉΌΒΙΡΙΡΙΣ5 ΗΠΙΡΡΟΙΥΤΟΡ τοι 

δω 
4 

0Π0Ο. Βοκ ἄοργοσατο Γγ8α5 ἴδία, οἱ δ1ρῖς, [λοουβ, 

Π.ἱοἱ[νος ἰε εΓγαγο ππϊΏί ραγο, Ο0260Γο, 

ΤΗΕ. Ηαιιὰ οι, αἲ εοἰ]άτο θα εἴίαπα Ἠαο εκίσαπα,, 

Α ιογιιίτο είπα [ογιείιν, απί ἴμαπι ΙΠίογαδ. 

Λάϊσοί αἆ πιηῦταδ, γοῖα γονοτίδ ππεα 

αγ Όοις, δοογὀ Ρι]δας ῥαίἰγίῖο 

Ῥεγεστίπι οβεγγαηθ. εχαῖ οἳ πηίσεγ Ίοσα; 

Μι-εταΡί]α5 νῖίαε ἴγα[ιεί ἀῑος 5ας, 

σΠο ΕΠα5 αἲ οροτίαπε αἀεδί, ὁ Άος, ἴπας 

Ηιρροίγιας, ἴτας τοργίπιο (Πῖσίοις Ιππρεϊαδ» 

Τΐιεσει, ἀοιπΊδάπε ααοά ἴαας 1η: Τοπ ἑδί, οοπσι]ς, 

Ἠ]Ρ. Ὑουσ απάϊεης, ραίες, ἔπαπι οο[οτί Ἠπο Ρεᾶςε 

Μο οοπία]ὰ: τεί ἴ]μας Ργογδαιη γάῖς, 

Θα σεπιογο πΊΏο ἴο οοσί{ς εκ ἴο ἀἴδοστε, 

πα σπισά{ πα δἳῖ, νο]τη. απίά οδι οεζο 2 

Ὑιάεσ απίάρπι αχογεπι 6556 πιογέπαα, ἱηδίαγ 1 

Μιγασυ]1 πιῖ: Π]απη ορο, Παπά ἀῑα απϊάσιι εσί,. 

σαπι Πᾳπογίπε Ίαραγ Ιπίασπίοιπ Ώος {αἱσιά πας 

Αιααῖ, απὶά αοοἰάι, Ι]ῖα αιιο ρογίΐ πιοο 2 

(«οβποδοστο Ἠοο οκ {6 γοἰιη, Ραΐο, ἴασοφ2 

 Λα]- 

Ψς. 93. Οι» ἐβ᾽ ὥτινι νῦν σένειο.  Ὑδ. 607. «4. ἡ φάος τόδε. 

Ν ὅ 



102: ΈΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ. 

(πο) Σβεν σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς. 

(1). Ἡ γὰρ ποθοῦσα πάντα καρδία κλύειυ 

(2) »ν Ιζᾷν τοῖς κακοῖσι λίχνος οὓσ ἁλίσκεται. 

Οὐ μὴν ίλους ΥΕ) κἄτι μᾶλλον ἢ «ίλους» 

Κρύπτευ δχκιον σὰς, πάτερ, ὄυσπραξιας. 015 

ΘΗ. ΊΩ, πόλλ᾽ ἁμαρτάνοτες ὤνθρωποι µάτην» 

ὃν τί ὃ) τέχνὰς μὲν µυρίας ἐιδάσκετε., 

Καὶ πάντα μµηχονᾶσθε, αμ σω 22 
ο» Ὦν ὃ) οὐκ ἐπίρσθ, οὖθ ἐθηρέσασθέ πω, 

ο» Φρονεν ἁδοσκευ., οἶσιω οὐκ ἔνεσι νοῦς ᾳ 92Ο 

ΙΤΠΙ. ο» Δευὸν σοθιςὴν εἶπας »: ὅστις εὖ Φρονεῖν 

» Γοὺς μὴ Φεονοῦντας δυνατὸς ἔς οώογκοίσαι. 

ἸΑλλ’,, οὐ γρ ἐν δέοτι λεπτουργεῖς, πάτεο, 

Δέκα µή..σου γλῶσσ ὑπερβάλη καμοῖς. 

ΘΗ. ο Φεῦ, χεῆν βροτοῖσι τῶν θίλων τεκμήριον ϱ25 | 

Σαίθές τι κεῖσθαιο κκὶ δάγνωσιν Φρενῶν 

Ὅστις τ) ἀληθής ἔσωρ ὅς τε, μὴ Φβίλος", 

Ἀισσάς τε (ωνὼς πάντας ἀνθρώπους ἔχευ, 

Ὅὸν μὲν δκκίαν, πὴν δ' ὅπως ἐτύγχρνεν ' 

Ὃς -ἡ. Φρονοῦσα. τάδικ’ ἐξηλέγχετο ο5ο 

Πρὸς τῆς δικάίὰς, κούκ ἂν ἠπατώμεθα. 

4ΤΙΤΙ, ἸΑλλ᾽ εἴ τίς εἷς σὸν οὓς με ἁαβαλων ἔχει 

Φίλων, νοσοῦμεν οὐδὸν ἔντες αἴτιοι 

"κ τοι πεπληγµαι  σοὶ γὰρ ἐκπλήσσουσί με 
) Λό- 

π7ς. 011 ο άρλνν /εᾷᾳᾷ Λοβ{βομΗ! λα - Ὑ5. 014. Ῥογέεζεσ. Φίλουςτε» κἄτι. 
Ἅ)ς. 016, / Ὦ πολλα µανθάνοντες» 4 6”Λ/. Σ. Ὢ π. ὦ. ἄνθρωποι» μάτήνο 

9. πι Οὐδὲ δὴ ἐηρᾶσόθέ πω» Ν. 999 (04171 ἄναγκάζειν. 



ΕΌΝΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΗΥΤΟΕ. 

» Ναμσπι δη ἴπ τησ]15. Ῥτοίδα» ἠήογαπι, 
μ.. αιΦίοπά1 οπρίὀΠαίο «πας Πασταῖ, 
β ο αα ἵῃπ πια][ς αγἷάα εὔςα ἀερτεμα! οοἵες. 
Φοά σα]αταϊάϊιςος Πίο ἴπαδ, ραΐες, 
ΟοΊατο αππίραπο, 

ΤΗΕ., 
22 

22 

22 

22 

1η ἴσπιρογε, ΡαΙεΓ,. 

Ἠαπά. ἀοσοί 

εαας ααἲ, Ύπατο αππῖσοαδ, ρ]ατῖδ οδὲι 
Όι οπτου Ἰλουριος δ86Ρε γαπ8. Πηρ]Ισαί | 
Ναπι πιῖ]]ο ἆπὶ ἀοοοιῖ ατίοδ, απας[ραῖ΄ 
Οἱ ππασμΙπαπηηῖς. αἴ(το πιοηί15. ασιπηῖπο 
Ειχεοσίία(1δ. ουληία., ΠΠΙΠΣ {απποπ' αἁ]ας 

Παιςὰ ἆ παπα. ἱεπείῖδ, πιοµίο αποιποάο ἱπραὶ 
 δαπα αἴάαε θαριεπίε Γαία α8. ταπάθιη. ασπεαί, 

Ὡοείος Ῥεσιίᾳ5 οδδεῖ ἴ]]ςα, 'δαρότε απ 

δία]ΐος5 ἄοσεγε Ῥοδδοίς Δι Ραγαπι ἰδία {πι 
ἀἰδδοτῖς' {1 115, 

Ὑογεογάπο Ἠποιια. πο Ἠια]15- ορ αἱ διἱ5. 

Ντ Τ ΜΑΝ 

22 

22 

32 

22 

22 

22 

25 

«Μ1Γ. δι 

ΕΒκδίατο οοτία. Ἠοπηϊηίρας ΙπάΙοία  αε(αππη εγαξ, 

Νοιασσας- γό[αῖ απαεάαπα, αππίοσγσι απίρας. 
(οσά1ς. γιἀετῖ. δέῃδαθ. πια ἆπεαί: 

«ας γετᾶ» ἆπαο δἱηα]αία [ογπια ῬεοίοΓίς : 
γουςπν ἀαῑπάς {ειπα ῬΓοπαετο πρ]ίσοσια, 
Οαἶοπα ααϊάεπα ἆπα]οπα αἰ[ογανα, Ἰαδίαια αλἰεγαπας 

Όι πποβίσοης τεάατσιαϊ α γεγα 6πεαί: 

Εταιπάϊίσααε τα "απιραϊείατ αηδα οα[]ίᾳα9, 
ααίς πιο απηίςογα» αππίῤας αραίοῃς ἐπῖς, 

ΕΒδι οτιπιηαϊίας, Ρεδδῖππα 8019. ΤΠΘΟΙΙΙΠ ασῖ, 

Νπ]Πας. οἱδί σἶπι πΗί πια] οοηδοίις, 
Αιίοηιίας Μαθτοο:. Τείὺᾳ πο ἰοιτοπί {πα. 

ες, ϱ53. ἔ. λεπτουργεῖν» 
Ὑ5. 035. Οὐΐπερ ᾽Αλλ ἡ τίς. 

Τία 

Τα ακςο Ὑς, 058. 77 Δισσὰς δὲ Φ. 
Ὑ9. 939. }Μής. νοσοῦμεν ὃ οὐδ. 

αγ). 



σοᾖ 

ΘΗ, 

ΕΤΡΤἾΠΤΑΟΤΦΙΠΠΙΟΑΥ ΤΟΙΣ, 

Λόγοι παραλλάσσ»τες ἔξεδροι Φρενῶν. 

»» Φεῦ τῆς βφοτείας ποὶ προβήσεται Θρενές 

Τί τέρμα τόλμης καὶ 9ράσους γενήσεται» 

 Εἰ γὰρ κατ ονδρὸς βήτον. ἐξογκώσεται 

”» Ὁ δ) ὕσερο τοῦ πρόσθεν εἰς ὑπερβολὴν 

 11ανοῦργος ἔσθιν Φεοσι προσβαλεῖν χβοὶ 

» Άλλην δείσει γαῖαν, ἢ) χωρήσεται 

”» Τοὺς μὴ δικαίους καὶ Κακοὺς περυκότας. 

Σκέψασθε δ) εἰς τωδ’, ὅστις» ἐξ ἐμοῦ γεγὼςν 

Ἠσχυνε τομὸ λέκτρα, κάξελεγχεται 

Τρὸς τῆς σανούσης ἐμιθανῶς κΚαάχισος ὤν : 

Δεῖξον δ᾽, ἐπειδή Υ᾿ εἲς µίσμ᾽ ἐλήλυθας, 

Τὸ σὺ πρόσωπον δεῦἈρ᾽ ἐνοντίο πατρί. 

Σὺ ὃ) Φεοσῳο ὡς περισσὸς ὢν ονήον 

Έννει; σὺ σωθεων» καὶ κακῶν ὠἀκήρατος ς 

Οὖκ ἂν πιθοίµην τοῖσι σοῖς κὀμποις ἐγὼ , 

Θεοῖσι προσθεὶς οἰμαθίαν Φρονεῖν κακῶς, 

"Ἠδη νυν αὔχει, καὶ ὃ᾽ οψύχου βορᾶς 

Σίτοις καπήλεν», ᾿Οβὲαι τ᾽ ἄνακτ᾽ ἔχων, 

Ὦήκχευε» πολλῶν γέαμιάτων τιμῶν καπνοὺς ' 

Ἔπεί Υ᾿ ἐλήβθης ο τοὺς ἑὲ τοιούτους ἐγὼ 

 Φεύγευ πεοβωνω πᾶσι «Φπρεύουσι γὰρ 

.» ΣΕμνοῖς λεγοίσ. αἰσχρι μηχονώμενοι, 

Ἡς, 935. Οὔπι., βίοτις. Ὑε. οχό. Ε, ἐλήλυέα» Φ:0ΓῶΥδ. 

935 

94ο 

945 

92ο 



ΕΌΠΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΙΥΤὔ05. ιο 

Τία οοπεβαίο ἄιαο ταπί ἵπ πιο ΙΠρείά, ασ 
Μαϊοταε, 41ΙιαΏὰ Πλεηι]5 «πϊείαο {ετὶ δίαίαφ, 

ΤΗ Β,,, Ναίατα ᾳαοά που ταρίίας Ἠαπιαπα αἆ δοε[ας7 
Θπαο πιδία (απάσιη (αιπογίία(ἶδ, ααῑς πιούα5 
Άιάασῖας Πσείιγ2 Ἠαί, γιίάοε σταἆα5 
Φποἆ δἳ Ρε οπιηεί5 ἑαγρία αοογεδοεΠί πιαία 
Αγίδαπο Ρείογεδ Περοίεδ, εἰ αὐ 15 
«ποσαο πεφιῖογος απὶ ἱταπεπί ογΙσίπαῖη : 

Γαπάεπα δεῖ ποσρδσῖτας Ιποιηηροί, Ἠ]5 

9 Λάῑίσετε «έτγας 1]ἱοο αἶίαδ, δί Πογπι 
2» ὉοπιρΟοπετο ο{ρεία, {ποπι πια]ῖ εἰ ΙπΙ(αἵ οοἰαηί, 
ΒΜοερϊοιίε ἵπ Ἠαπο «αΙ εκ Πιο δ8ΐ{15, ΠΙΕΙΠΙ 41815 εδί 

Ῥο]ίαετο Ἰοοιήι, α ππογίαα ογἰἀσπίος Ἰχὰο 
ΜεάατσαείαΓ ΟοΙΠΠΙΙΠΙ ο955δ6 ρεδοδίηας 
Μοτία]ίστα, ΟὉ παπάο πε[απάπα {ᾳ ου δεο]α5 
Ασστεδσις ε5, [αοίσπι Ραίγὶ οδἰοπἆα8 {πο, 
Τα ου Ὠ]ς γοίδαχο, τί εχος]]επδ Ἠοπιο, : 
Όι οὐδίας, εί γίίαε Ιπιεσὸτ { παλ]απα αρ]ῆα5 
1αοίαἰῖοπῖ εἰ ἱπ5ο]επίίας [Πάσα 
ΏαΡβο ἵπας: ἱπργαάεπίίας ἆαπιπαβ Ώςοδ. 
απο ϱἱοσίατο, α]δ Ρε; Ιπαπίπας ἆαρεδ 
1πιροπδ, 5υΏ ΠιασίθίΤτο ασεῃς ἴπο Οτρ]έοι 
Ἰδασταῖα Ἰμϊρετο Ραϊτῖ οοἱε οχσία, 
Εκ Πιίεγαγαπα ΓάΠ1ο ΠοποΓες ἀιοαραπᾶο 
Φοά οαρία5 65: », ΥΙίάγο ἴα]ο απεπιροί 
» Ναπο {αροο. Ύεπαπίαγ Πάοα 11 δρ]επάϊάϊς 
»» Οταιιοαίς Ἰηγο]αοσίσ, πηυ]ία 5ες, 

” ΛΡΞ 

Ἠ5, 054. ᾖ, Σύ τοι καπήλευ» Ορφέα ---- 

ο 



τού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΙΠΠΟΔΥΠΟΙΣ, 

Τέθηκε ἤδε" τοῦτό σ᾿ ἐκσώσεμ, δοκεῖς ; 

Ἐν τῷδ' ὀλίσκη πλεῖσον, ὢ κάχιςσε σύ. 

ΤΙοῖοι γὰρ ἔρμοί κρείσσονες, τῶες λόγοι. 

Τῇςδ᾽ ἂν γένουτ᾽ ἂν. ὥςτέ σ᾿ αἰτίων Φυγεῖνς 

ἸΜισεῖν σε Φήσεις τήνδε, καὶ τὸ δ) νόθον. 

Τοῖς γγησίοίσι πολέµιω πεθυκέναι; 

Κων ἄρ αὐτὴν ἔμπορον βίου λέγεις» 

ΓΕ) ἂνσμεείι σῃ τὸ Φίλτατ' ὤλεσεν. .. 

Αλλ”, ὣς τὸ μῶρο οἴνδράσιω μὲν οὐκ Ἐνι; 

Τυναιδὶ δ ἐμπεδυκες », ον ἐγὼ νέος 

» Οὐδὲν γυναικών ὀντας οἰσθαλεσέρους . 

0 Όταν ταραξη ΓΚύπρις ἡβῶσαν Φεένα. 

0 Τὸ ὃ) ἄρσεν αὐτοὺς ὠφρελεῖ παοσκεῄµενο). 

Ἱπῶν οὔν, τί ταῦτω σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις » 

Ἱνεκροῦ παρόντος μάρτυρος σα(θεςάτου : 

"Έξεῤῥε γαίας τῆς») ὅσον τάχος Φυγας" 

Καὶ μήτ' "Αθήνας τὼς Φεοδμήτους µόλής » 

Ίήτ᾽ εἰς ὄρους γῆς, ὧς ἐμὸν κοχτεῖ δόρυ " 

ΓΕ) γὰρ (παθών γε σοῦ τα’ ἠσσηθήσομαι, 

Οὐ µαρτυρήσει μ’ Ἴσθμιος Σήις ποτὲ 

Ἐτουεῦ ἑαυτὸν, ολλὸ κομπαζεν µάτην" 

Οὐδ᾽ αἳ Ὀαλάσσης σύγνοµοι Σχειρωνίδες 

06ο 

οός 

97ο 

ροζ 

φή- 
5. 055. «47, ἐκσώζειν. Ὑ. 962. Ο0, Μισεῖνγει Ὑ5. 964. Οὐ, Τ. }νηίοις σοῦ π. 



ΕΤΕΙΡΙΡΙ5 ἨΙΡΡΟΙΥΤΌΒ, Ἅτο} 

» ΑΡοπϊπαπάα πιοΗΗΠ{ΙΣ 2: Ἱπογίπα Ἠαος 

γπίαπι τε]απ]Ε, Ίοο δα] [οτο ΠΡ 
Εκϊδίίπιας σοε]εδίο 3 Πγιπῖογίρας5 
Ἠοε νἰποα]ῖδ Τε αδἰτῖποῖί, Ίοαα σταγίος Ἱῖς 
1ατίδνο ἱπταπα] γο]σίο, γετρα νε 

"Ἔπα «55ο {απίϊ Ῥοπάοτί αἰίοαϊῖ (πεαπέ, 
(π1ρας Ἠαίΐας αἱ Γοεάϊδείπιας ε[ασίας ποίαιη 
Μο οχοδαπα 6α Ἰαβιϊς, Ιπαπίαδ, απία 5απα ποίπαδ, 
ἀπήπηίσαπι Ἰαμεηί ἑαδίιδ ογοαΙ παρί{8. 
γπίαρ «55ο οοπηπαπἰαἑἴοΏσπα Ίαπο ἀῑχεγῖδ 

ἣου αρργοραπάαπη, 5 ἰπῖ οίο Ῥετάιάτί 
ζ)ιαο Ἠαβεπάα δαηί οαΓΙδδΙΠΣ. αἲ ία ἀἴοετο 

Φο[εδ, ΥΙΤοΟ5δ ΠΟΠ δίο απποτῖς γίπεγο 

Θεηέίτο, αἱ αρθαηί ἵπ Γαγογεπα, Γολ]ηϊῖ 

])ππιϊαχκαί ου 65856 ΙΠδΙΠΠιο », ΤΙγεποδ οσο 
”» Νογίδοο πιοπηϊηί ποπἰϊσαπα πω [ογίρας 
5 ΦίαΡΙ]65 πιασῖ5, 16 Ροδί(Ιᾶπη Ίσποο Ὑοπιφ 
» Όα]ογε ἰαγραδδαί οΓΙΟΥΟΙΑ, Παᾶδοι]απι 

5» Οπαπίαπα]1ρεί οοηβτπιοί ἴ]]ος τοβιιή Αὲ 

ΒΕΥπΙιοπο σι] οοπίσπάο {εοαπα Γαἰ]1 
Αάεδί σαἆανογ ἰοςδεῖς Ἰογίπ ΠΠΑΣΙΠΠ5. 
Ώχοςἆςο {ος οχι] Ἠῖς απαιποςγδδίη]α, 

Νεο Εἰνὴπι Αί]οπας ἀοχίογα οἰταοία5 αάῑρ 

Έ Ἱποδάπςο απῖ τοριπίασ Ιπηρογίο Ἠ1θον 
Ἱπιατία αᾗςσοίας ηΠΙΦΙ ἰο Ἱ]οίδοσΓος, 
Εγιδίτα τηῖμΙ οι Οἶππῖς οσοίδας5 Γοτεῖ 

Εαίτο Ἰφιηπηίας, που Γαοίο αἀθδδεί ο]οτία ; 
Βα]δίαπε οοΏδοσίες πιασίς Ῥοοϊχοη]άεδ 

Έτι- 

Ἡς, 965. "Ἡ δνσμ. Ὑ5. 971. Οὐ1, Τί οὖν» 5. 977. }ωήρ. ΣγγΙ6ο 

ο.» 



.ο8 

ΧΟ. 

ΙΠΠΠ, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΊΎ ΙΠΠΟΛΤΤΟΣ. 

Φγσουσι πέτραι. τοῖς κακοῖς μ’ εὖαι βαρύ. 

Οὖκ οἵδ) ὅπως εἴποιμ ἂν εὐτυχεῖν τινα 

Θνητῶν. τὸ γὰρ ὃδ) ποῶτ' οἰνέσραπται πάλυ. 

Πάτερ» μένος μὲ, ἕνσασίς τε σῶν Φρενῶν 

Δευή΄ τὸ μέντοι ποῶγμ’, ἔχον καλοὺς λόγους 9 

Εἴ τις ὥαπτυξειε, οὐ κχλὸν τέδ. 

Ἐγὼ ὃ ἄκομψος εἰς ὄχλον δυῦναι λόγο 

Ἑΐς ἥλικοις δὲ κώλίγους σορώτερος. 

9» Έχει ὃξ µοῖραν καὶ τόδ” οἳ γὰρ ἐν σοίζοῖς 

5» Φαῦλοι παρ ἔχλῳ µουσικώτερο λέγε. 

"Ὅμως ὃ) ὤναγκη, ζυμφορᾶς οθθηγμένης, 

Ἑλῷσσάν μ οἴρεῖναι"' πεῶτο ὁ᾽ ἄρζομαι λέγευ, 

“Οὐς μ΄ ὑπῆλθες πρῶτον, ὡς Δαφθερῶν » 

Κοῦκ ὠντιλέξοντ΄ ' εἰσορᾷς Φοίος τόδε» 

Καὶ γαῖαν; ἐν τοῖςδ᾽ οὐκ ἔνες) αγὴρ ἐμοῦ 

Οὐδ᾽ ἢν σὺ μὴ Φῆς, σωθρονέςερος γεγώς, 

Ἐπίαμαι γὰρ πρῶτα μὲν εοὺς σεβευ; 

Φίλοις τε χεῆσίαι μὴ ᾿δκεῖν πειρωµένοις». 

Αλλ᾽ οἵσω αἰδὼς, μήτ' ἄπαγγέλλειν κοκ » 
. 9 ὃν ., ον ., σε 

» ἸΝήτ᾽ ὤθυπουργεῦ αἰσχεὰ τοῖσι χρωµένοις, 

950 

035 

959 

905 

22 Ούκ 

ὃ9. 084. ΟΛ719 πελλοὺς λόγους. ὃς. 87. Οι, κῳλ]γου. 
Ὑς. 991. «4. πρῶτά γ᾿ ἄρξ, Ὑδ. «0. ΣΕ. πρότερον. 



ΕΌΒΙΡΙΡΙΣ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤῦΟΣ, χο 

Εγηδίτα πια]οταπι ἀἰσογεηί πο γΙηάίσεπι, 
6Η0. Μογια]ίαπι φαἱ α[ἴαποια βίαιη ῥγασάίσοπη , 

Η1Ρ, 
Ηαιά γιἆεο, δἷο δΙΏΥοεΓδα δαπί ταγδυπ1 οπιη]ᾶς 

Ραϊΐετ, πα ἵτα οτανὶ ἱποϊαίατ Ἱπιρεία, 
Τιαϊίοπο, ἆπαε ἀῑοίς, νἰἀεπίας ορίῖπια 
ΛΙ. θε εχρ]ίσαγε φἰπσαία δἱ γε], 
Ίἱε5 Ἰοπσίογοπα ογα(ΙοΏεπα Ροδοεγοί : 
Ρεά Παπίας 14 που εδί Ἰοοί, πες ΙεπΙροσῖδ. 

Ότατο εααδαπΙ Ρορα]απα αριιά 5Ηπ1 Ἱπερίας, αἲ 
Τογία΄ ΙΠῖεγ αεΠπα]εδ {ογεπι ΡεγίΙογ; 

»» λεσαε Ροπάεγίς Ῥατγί Ίου ραίαπάαπα, ααὶ παίπαθ 
»» 1άοπεί αἆ ἀἰοεπάαπι Παβοπίαγ, Ίο αραιά 
2» Οἱ ΠίαςΙ5 δαριεηίίαφαο να]οπὶ, 1 

.. Οδετίῖαδ Ίοηρα ἵη {οχο ϱα1189546 ασιΠὲν 
Ρο ἆπτα πιο πο οππη ῬΓογε]ιαί ποοεσδίίας. 

Όι Ροίσο, ἀῑσαπι, Στα 5απηᾶπα εχογβἰα 

Ί πο, απάε ργίππππι αάοΓίαδ ο5 π]ο, αἰάαε Γαοῖ]οαι 

Οαδαια ρπίαραςδ, ο ἀεεδδαε, πηε αρα 5 

1)ε[εμάετθιη, 1μαιπεηπα οοε]ί ος οοπδρἰοἰδ» 
ἙῬογγαπησς 2 πεπιο Ἰαππίπα, αιέ ἵεττα αξίας 

Μοτία πα, απ οαδίίος, ο αἳ ΙΠπίεσγίογ 
Με γ]γαί, εἰδι ἴα Ώηοσατο Ίου Πἰίογϊδ, 

2» { τίααπα 4π]άεπι Ίλεο 65ο οοἶετε ἀῑά[οί, 

» Όσιο απη]οο, ΙΠπίαγ]ϊ5 απ {εππροταί, 
»» Ὅαὰ οογάε τεσηαϊ ΙΠίοστο ἆεσεπδ ΡιάοΓ, 
» Φα που πηα]α Ρτοραί, που τοσαίι5 εατρῖα 

5» Όοη- 

5. 092. Εογέε]εδ. ὧς διαφθερῶν Οὐκ ὄντιλ. ἠ{αγ κ). 5. 998. «40. ἐπαγγέλλειρ. 

ο ὅ 



ΙΟ: ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΙΠΠΟΛΊΤΤΟΣ, 

 Οὐκ ἐγγελαςὴς τῶν ὁμιλούντων, πάτερ, «1909 

ο ᾽Αλλ᾽ ὠὐτὸς οὐ παροῦσι, κάγγὺς, ὢν Φίλος, 

Ἑνὸς ὁ ἄθμτος» ᾧ µε νῦν ἑλεῖν δοκεῖς 

Λέχους γὰρ εἰς τέδ ἡμέρας ὧγνὸν "εμας" 

Οὖκ εἶδα πρδξυ τήνδε, πλὴν λόγῳ Μλύων, 

Γρο2ῇ τε λεύσσων οὐδὲ ταῦτα γὰρ σκοπεν  100ῦ 

Τιρόθυμός εἰμι, παρθεον ψυχὴν ἔχων. 

Κε] μὴ τὸ σῶφρον τοὐμὸν οὐ πείθει σ᾿ ἴσως » 

Δε δ σε δεξαι, τῷ τρόπῳ δεβθάρήν. 

ΤΠότερα τὸ τῆςδε σῶμ) ἐκαλλισεύετο - 

Πασῶν γυναικῶν» ἢ σὸν οἰκήσειν ὃόμον , τοτο 

Ἔγκληρον εὐνὴν πρὀσλαβὼν» ἐπήλπισα; 

Μάταιος ἂρ νο οὐδαμοῦ μὲν οὗν Φρριῶν. 

ο  Αλλ᾽, ὡς τυρωνεῖν ἠδὺ; τοῖσι σώροσιν 

 Πκικά γ΄» εἰ μὴ τὰς θρένας ὼέβὂορεν 

9 Θνητῶν», ὅσοισιν ἀνδάνει, μοναρχία. ΙΟΙ5 

Ἔκγω ὃ᾽ οἰγώνας μὲν κρατεῖν “Ελληνὶκοὺς 

Τρῶτος έλοιμ᾽ ἂν, ἐν πολει δὲ δεύτερος 

Σὺν τοῖς αρίσοις εὐτυχεῖν ἀεὶ Φίλοίς, 

2» Ἱράσσευ γὰρ ε παρει" κίνδυνος δ) ὠπὼν 

2» Κρείσσω δίδωσι τῆς τυραννίδος χάρυ. 1020 

"ἛἜν οὐ λέλεχται τῶν ἐμῶν, τὸ ὃ᾽ ἄλλ' ἔχείςι 

Ε] 

5, 1991. 7 μή5. αὐτὸς ---κώγγὺς ὢν Φίλος 9. Ιο04. 44). Κοὺκ οἶδα. 
Ὑο.τ-οςσ. Β, οὐδὲ τ. καὶ σμοπεῖν. Ἡ5. 1907. 75. Ε/ δὴ. «4/. Καὶ δὴ. 
Ὑς, 1095. 7μ)6. διεφθάρη. 



ΒΌΠΒΙΡΙΟΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟ5. 111 

2» Ὀοποεάίί. Παπά 5ᾳπ1 ἶ5 οσο α αἱ απχῖοος τὶάσαπι , 

ο» 19 δα 15 αἈδοπίῖριας, Ργαςδοηἴριαδ, 
Φε οπ15 ΙΠΦΙΠΠΠΙΟΓ, Ῥαΐετ, δΗπα ογΙπιῖη]5 

Ῥ]απο ΙΠΠΟΦΕΠΘ,  Δά Ίαπο ἀῑσπα γἱχϊ Ιπίοσίο» 

Οοτραδαπε Ίβο Ῥάτυπη αὐ. οηΏῖ. οΟΠΙΙΠΕΠΣ, 

"Ἄεο αι]ά 81 Ἠας ἆο το δοῖο, τοτρῖς Πϊςϊ 
Ο ιο ος (αῖς Ῥογαῖρετε Ῥοίαῇ, αο Ἠίογαςδ 

1δίας τίἆεης, τεριίατε πες αἀμιασ εχ 5 

Ωπεο, ααιά τοῖ δἵς, οαδΗίαίε δερία5 Ίαο., 

Μοπιίσᾳάο Ῥατγας οετἰα οοπδοἰοηἰ]α. 

ϱἱ ρατίία5 πο Ἰπνοπίε αρα. 1ο Πάοπ, 

Γααπα ετῖε Ῥτοβαγο {πο πιοάο οογγηρία δἷέο 
Ῥα]οἰιογτιπιάπα πα Πεγατα ΓΌτηχα Επί 2 

Απ Ῥοβοίάοτο ἆοπιο ἴπας 5βογανογαῖα: 

Όσαπι ἁῑψιίε θἴπια]. ἀοὶς ἐα]απιί Ώαογες {τι 2 

Φιπ1115. εᾳ]άσπι δἵπα Ῥεοίογίδαπο δᾳΠἱ Ποῤθ, 

»» Απ ἆά]οο οᾶδιί 9οοαρατο ἰγταπηϊάσιη 
 Μϊπίπιός πὶδὶ Ἠϊδ ἆποδ οαόσα ἀοπιίπαπαί ταρίέ 
»» Πϊρίάο, Ῥτϊπιάς οὐ αἰάσπι οσο ἀεδίάεγοπι 
Οετίαπήπαπα {π 1π4ἱς Αομιτὰπι εγαἆστο: τν 

Ἱπ οἰγίιαία δαί δοειπάας οἱ {ογαΠη, 

ταπαα{]]ο απαίοογαπι {ΓαςΠ5 οοπιηογοίος 

2» Ὑἱίας. Ρεαίος πί ἀῑσδ ασαπα, εἰ ρτουι 

2 ΦΟΠΙΟίΠ5 α Ῥεγίοα]ο, Τη ΠΙαΠΙ εδ τηεᾶς 

.. Μι] ἱψγαηπη]άε ρατῖρας φποά ππε]ῖας ο5ί, 
Ίαπο τεδίαξ απίσαιη Ἠαιιά παϊΠί ἀῑσίαπι Ῥτίας, 

ἘΤο- 

ὧ6.1Ο01Ο. Οὐδη, οἴκῆσαι. Ὑ9. Το1Ἱο. ᾖ. κοὐδαμεῦ µ. ο. Φρενῶνε Μήαγζ). 
Ἡς9. :ΟΙΏ. «4. Ἱράσσειν τε γὰρ πάρεςι» κἰνδυνέο τ' ἀπὼν. 
Ὑ5. 1021. Ἕν 9’ οὖ λέλέεκται. 



ο ΠΡ ιπΟο  Ἱππονσω 

ΕΙ μὲν γὰρ ἦν µοι μάρτυς οἷός εἰμ ἐγὼ ν 

Καὶ τῆς) ὁρώσης Φέγγος ἡγωνιζόμην. 

Ἔργας ἂν εἶδες τους κακοὺς διεξιών. 

Νὲν δ) ἔρκιό σοι Ζῇνα, καὶ πέδον χθονὸς 1026 

”"Ομνυμι τῶν σῶν μµήποθ ἄψασθαι γάμων, 

Μη” ἂν 9ελῆσαι, μήδ᾽ ἂν ἔννοιαν λαβεῖν" 

"Ἠτ ὄνγ ὀλοίμην, ἀκλεῆς, οὀνώνυμος » 

[7 Απολις, ἄρικος, Φιγὰς ἀλητεύων χβόνα »] 

Καὶ µήτε πόντος, μήτε }γἩ δεξαιτόὀ µου 1930 

Σάρκας Ὀουόντος εἰ πακὸς πέφυκ᾽ οἰνήρ" 

Εἰ δ) δε δεµαίουσ ἄπώλεσεν βίω 

Οὖκ οἷδ'' ἐμοὶ γὰρ οὗ πέρα θέµις λέγει, . 

Ἐσωβρόνησεν » οὐκ Έχουσα σωφροεῖν" 

Ἡμεῖς «δ᾽ ἔχοντες οὐ καλῶς ἐχεώμεθα. 1035 

ΧΟ. ᾿Λρκοῦσαν εἶπας Ἀτίις ἀποςροβὴν » - 

Ὄρχους παρασχὼν, πίµ οὗ σμικὰν 9εῶ»» 

ΘΗ. "ΑΔ οὖκ ἐπωδὸς οὐ γόης πέφυχ ὅδευ 

ὋὋς τὴν ἐμὴν πέποιθεν εὖὔοργησίκ 

Ψυχὴν κρατήσεν, τὸ τεκώτ ἀτιμάσας ἆο4ο 

11ΠΠ. 

Ὦς. 1504. ἓ. εἷλεε, ᾖοἱλε,.  Ὑ5. 1927. 7 μᾖσ. μηδ εἷς ἔννο ͵ 
Ὑ5. 1038. «44. Ητ) ἀρ ὀλοίμην. Ὑδ. 19:19. ὁριγέ είς 7 μήσ. ἀλιτεύων. 



ΕΟΠΒΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΡ, α1ό 

"Τεδἱ5 παϊμῖ 5ἱ οσδεί ααιῖςδ, πα] εσο 61, 
Ας νίίαπι αἆΠιαςο «α ασεπίο οετίαπάαπα {οταί, 

Οα]ρα ἰδία Γαοῖ[ς ἵπ ᾳπο Ἠαστοί ασποθοῖ ἆοαί, 
1παᾳιίγετε ο ΤΕΠΙ εχαΙΙπαγο 8ἱ γε[ῖδ, 

1μτίδ οσο Ιπταπά{ ἵπγοσο Έογεπα Ῥγαεδίάετα , 
Τε]]ατίς Ἠαίας5 {οσίογ αστος Γεγίϊ]ες, 
Ἀιπσαυασα ἔπαπα [εἰϊσίσδο Ἱθ ΠΧΟΣΟΠΗ, πες 

Ψο]αΐσσε, πες Ἰαμαίδδο ἵω απίπιο αἱ Ταπσογεπας 
Βὶ οοσίίανί, Ιπ[απηίς, απο Ιπσ]ογία5, 

Φῖπο Ἴχρς, δίΠο ἆοπιο, εχα] Ιποργίο ΠΙΙδοΓ 
Έγγοι Ῥες ἆ6Γο5, οἱ πια] ΙΠίΕΓΕΔΠΙ ηερες 
Ίεο οοτροτῖς οΛΥΠΕΦ Ἱπεὶ, δαργοππΙπα αὈί 

Ἄϊκοσετο ἀῑεπι, γεἱ ΙΠΙΠΕΠδΙΠΙ Ίηάγο, 
Ὑοἱ ἵεγτα. ΠπιοΙ]1 Ἰαοία τεοῖρῖαί σἵηα, 
Οἱ ΠΙΕΠΙΙΟΓ», δἱ γΙγ ἀεργεηάαγ ΙΠΙΡΤΟΡΙΙ6. 
Ἠοο ἴ]]α δἱ πιείασοης πΠαπας 8101 αἴαε, 

Ἠ απἆ 5οἵο ο α]άσπι, που Ῥίαγα ἀῑσεγτο ἸΠίοσΓΙΠΙ οσίς 
Ἠαρίτα εδ Ρριάίοα, δεᾷ ρυά]σα που. Γ1ΐ. 
Έίσο Ἱππριάϊοαςδ, οαδΙΙίαΙῖ5δ τ1δαε 4ΠΙ4Π6. 

ΟΠΟ. Ότ]ραε ἰδία πιαχίπο εγ]ἆεης Ῥιγσαϊίο εδί, 
Ε ἵατε οοηΠγπιαία ἱαταπάο, οι 

Μασπα αἆ Πάεπα επηεγεηάαπα ἴποδί απἰογΙίᾶδε 
ΓΗΠΕ, Νοππα Ιδίε Ῥγαεδίσίαίος, αο γεγδη(]ῖ5 

Ῥ]οπις γΙάσίις, Γαοϊλίαίε απὶ ΏοοῬ 
ἘΤοσίε5 τοσαπάϊ 5οε]ετῖρας παροπι 15 

ΡτασίεπάΙε, πἵ απίπιαπι δἱρί δαράαί πΙΘΙΠ 
ἜΤαπια Ῥατεπίοη Ῥο]]αενς ἱπ[απαία 2 

ΠΡ. 

16. 1933. /ῇ5. οὖ θέµιε λέγειν πέρα. 8. 1935. 716. ἐπῳδὸς καὶ γής. 
Ύ5, 1939. Ο/1 εὐθρκησία. 

Ε 



στ ΕΥΊΡΙΠΙΑΟΥ ΤΠΠΟΑΥΤΟΣ, 

ΙΠΠ. Κα σοῦ γε κάρτα ταῦτα ναυμάζω πάτερ ς 

Ε/ γὰρ σὺ μὲν παῖς ἠσὺ κ ἐγὼ δὲ σὸς πατὴρ » 

Ἔκτερά τοι σ) ἂν κοὺ Φυγαῖς ἐζημίουν » 

Εἴπερ γυναικὸς ἠξίους ἐμῆς 9ιγεῖν. 

ΘΗ. Ὡς ἄξιο τέδ᾽ εἶπας, οὐχ οὕτω 9ανῇ" 1045 

"Ὥσπερ σὺ  σαυτῷ τόνε προύθηκας νόµου. 

» Ταχὺς γὰρ ἆδης ῥᾷσος ἄνδρὶ δυσυχεῖ, 

Αλλ ἐκ πατρώας Φυγὰς ἀλητεύων «χθονὸς » 

Ἐένην ἐπ᾽ αἶχν λυπρὸν ὠντλήσεις βίου" 

Ἱνισθὸς γάρ ἐἔςω οὗτος οἶνδοὶ δυσσεβεῖ " 1050 

ΙΠΠ. Οἴμο' τί ἀραάσεις; οὐδὲ μηνυτὴν χβένον 

Δέξη καθ ἡμῶν, ἀλλά μ ἐξελᾷς χβονός 

.ΘΗΠ, Ίεραν γε πόώτου» τερµόων τ ᾽Ατλοτιῶ: 

Εἴ πως δυναίµη»" ὣς σὸν ἐχθαίρω κοίρα, 

ΙΠΠ. Οὐδ) ὄρκο, οὐδὲ πίσῳ , οὐδὲ µάντεων 1055 

Φήμας ἐλέγέας, ἄκριτον ἐκβαλεῖς µε γῆς 

ΘΗ, “Ἡ ἂδλτος δε, κλήρου οὐ δεδεγµέη» 

Κζατηγορεὶ σου πισά” τοὺς ὃ ὑπὲρ κάρα 

Φοιτῶντας ὄονις πέλλ᾽ ἐγὼ χαίρει λέγω. 

ΊΠΠ, Ω 9εο» τί δῆτα τούμὸν οὗ λύσω σόµα » ιοόο 

"Ὅετις Υ ἐφ ὑμῶν. οὓς σέβω», διόλλυµαι 

Οὐ ὅῆτα: πάντως οὗ πίθοιμ᾽ ἂν οὕς µε δεῖ, 

ἹΜάτην ὃ᾽ ἂν ἕρχους συγχέαιµ᾽ οὓς ὤμοσε, 
ΘΗ. 

Χ5. Ιοή9. «4. Φυγῇ σ) ἐξημίουν. Ἡ5. 1949. }ωΐξ. ἀλιτεύανε 



ΕΟΠΙΡΙΟΙ5 ΗΠΙΡΡΟΙΥΤΟΡ. αιἃ 

Ἡ]Ρ, Μίτα ᾳποᾳπε έπα, ραΐος, γἱἀσπίατ: οἱ Ραίΐο; 
Έδοσι ας, Πεοίσπιαιο 5ἱ1ΡΓαδ5εδ ὨΙΕΙΠΙ; 

ἣΝοπ εκπ]επι 6556 ἴίο {αβογοια, οσοΙάθΓεπ], 
ΤΗΕ, ΘΦιιαπι ἀῑσπα ἰᾳ Ἰοοπίας! Ἰαιά πποτίεγο σἷο 

Ὀι Ιεσί εχεπιρ]Ιπὰ {ρ5ο Ῥτοροπίδ, », ΠΙπηίδ 
2» Μους πα]ίε δαρρ]ἰοίαπι δοε]εδίῖδ. 5δεᾷ 5ο]ο 
Ρι]δαςδ Ῥαίογπο, Ῥο αΠογΙπι εγΓαης Ῥ]ασαδ, 
γ]ίαε ἔχαλοδ αη]δεταβΙ]εδ ἵπαο ἁῑος, 
Ἠαπο Ίμεγο Ῥοοεπᾶπι Ραχ ΥΙΓοδ εδί ΙΠΙΡΓΟΡΟδ. 

ἨἩ]Ρ. Ἠοῖ φααἰάπαπι ασεδᾖ ποΏ ἵεπρογί6 αἰί(παπι ἀαρίς 
Ῥατίεπι εκὶσαΙ, αἱ Ἰαεο Γἱίε ροδδῖπί ἀείεςί 
Μιδεγαϊα {ία ργασοϊρίίαπίεγ εἰιοῖ 11ρες 

ΤΗΕ, Ῥτουι] πατε αἱίτα, Ἱ]ίταάας Αἰ]απίῖοος δίπαδ; 
9] δίο άπεαπι, οαραί αἆθο εχοᾶϊῖ {πιππαι 

ἨΙΡ. Άες ἴο δαογαππεηίπα ππονεβ]έ, πεο Πες 2. 
Ἐ αεα πε γετῖίας αἱ εγαῖ απεᾶί Τ 
γαϊεδ Ῥεγίίο οοΏςα]ες  ἱπά]οία Πας 
Οαπ6δαᾳῦε ποη ἀϊδοιδσδα, ιί αε(ααπι ογαίς 
Ραϊτῖο Ἱπιπεγεηίεπι οχἰεγηιίπατο δίαί 5οο 9 

ΤΠΕ. Ταρε]ία οἄεσᾶο ΓΘΒΡΙΙΕΠ5 δΟΣ{ἱ5 νί0εδ 
Ῥετασιί τεαπα ἴε, 4παο δαρτα γο]απί οαραί 
Ῥοεγ ατα ΠἨσαϊάαπα, αἰπίος πῖ] πιο ΠΠΟΥεΠΙ, 

ΗΠ1Ρ, Οασ οτἶς Ἠΐο ΠπΟη Ίαχο Ἠαβοπας, ὁ Ὀ!ί 
Θιοά γο5 οοἶαπι, ΠΊΠο ΟεΓία πι ΠΠΟΓΘ εχοῖρίέ, 
Οταίίο Ίσα Ἠαιιά Πιογεί οο5, Πεοίογα 
ΟΌιιο5 αγ εταί, που τ]]α Ἱαγαίί Πάςδ. 
Οοπίαδα φααο {ατανί, η Ἱτπίαπα οαἀμηϊ. 

ΤΗΒ. 

Ψθ. 1059. 7. ᾖ,εοί. καὶ τόπων ᾽Ατλ. 5. Ι9ὔ9. 7λήσ. οἷς µε δεῖ Τε οὓς μ᾿ ἔδεια 

ο. 



ὩΩό ΕτριΠπιτακο τί ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

ΘΗ. Οὔμοι" τὸ σεμνὸν ὥς ἀπομτεύει τὸ σών' ᾿ 

Οὐκ εἲ πατρώας ἐκτὸς ὡς τάχισα γῆς; ιούς 

ΙΠΠ, Το δρ ὁ τλήµων τοέψοµαι» τίνος ξένων 

Δόμους ἔσειμι, τῃδ ἐπ᾽ ατίᾳ Φυγωώ; 

ΘΗ. "Ὅστι γυναμιῶν λυµεῶνας Ίδεται 

Ἐξγους κοµίζων. καὶ ζυνοικούρους κκῶν. 

ἨΠΙ. ΑΡ’ αἲ. πρὸς ἦπαρ. ὃχκρυων τ᾽ ἐγγὺς τόδε, α1οτο 

"ΕΙ δ) κακός γε Φαύομαι, δσκῶ τε σοι, 

ΘΗ, Τότε σενάζευ καὶ προγιγνώσχε σ᾿ ἐχεῆν, 

Ὅτ εἰς πατρώαν ἄλοχον ὑβρίζεν ἔτλης. 

ΙΠΠ., Ωω δἂώματ᾽, εἴε Φθέγμα γηρύσαισθέ µοιν 

Καὶ ᾿μαρτυρήσατ΄, εἰ κακὸς πέφβυκ᾽ ὠηρ. τος 

.ΘΗ. ἍὮΕἰς τοὺς οθώνους μάρτυρας Φεύγει; σαίθῶς 

Τόδ” Έργο, οὐ λέγο» σε μηνύει κἀκό. 

ΤΤΠΙ. Φε 

ΕΙ ἦν ἐμαυτὸν προσβλέπεμ., ἐναντίον 

Στών’, ὡς ἐδίκοῦσ᾽ οἵ. πάσχοµεν Μα. 

ΘΗ. ᾖΤΡλλῷ: γε μᾶλλον σαυτὸν ἠσκήσας σέβευ, τοδο 

"Ἡ τοὺς τεκόντας. ὅσια δρᾷν, δίμλιης ὤν. 

Τ1Π. Ω Δκάλανα. µῆτερ, ὢ πικροὶ γονα). 

Μηδείς ποτ εἴη τῶν ἐμῶν Φίλων νόθος, 

ΘΗ, «Θὐχ ἕλξετ αὐτὸ δμῶες; οὖκ οἰκούετε 
ώ, πα» 

Ὑς. τού. /ωῇςσ. ὠπομτενεῖ. Ὦ86. τούό, 7Η. Π. δἥτα τλο. 
ὧδ. 1ο7ο, ἤ, (Αἴ, αἶ) Δύνει πρὸς παρ. 8. 1071. Ο/19 κακόρ τε. 



᾿ΕὉΠΙΡΙΡΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΌΟδ. τι 

ΤΗΕ, Οεοῖἁεί. οΏδίϊπαιίο Απιπαϊ πιο ἐπί 

Νοπ Ρραϊτίο οἱμδδιπιὸ οχΙρῖς 5ο]ο 2 

ΗΙΜΒ, Ότο πιο πηῖδογ γετίαπιὁ Ἱοδρίίαιη «πογαπι ἴαπι 669 

Βαβίρο τεοία ὁ οας ἵπ οχἰ]ππι αὐίσοι 2 

ΤΗΕ. Βοχαθ πιπ]ορχίς, γαἆας οουγαρίογεπι ααῑ, 

Το εχοῖρἰοί ἴ]]ε, απίάας ῥταγοχυπα 5οἱεπέ 

6 απάεγαε οοπαρεγη(ῖδ, 1ρδί ἱπιρτοῬί. 

ΗΙΡ, Πεϊ, Ἰει 

Ἠοο ἴαπαίι Ώορας, Ιαογγπιαδ οο οχοιυ]έ, 

Θἱ γνίάεος αῖδ, ασο ερῖ ἵπ Ῥτίπιϊς πια]α5, 

ΤΗΕ, Ἔαπα σειπεγε, ἔππι Ργαςδοῖδσο {οππριαδ Ἠαςσο οἵ αἱ 7 

Ὑποίαγο οἵπι Ῥατεηῖϊ απἆεβας {οΓο5. 

ἨΙΡ. Ὀ παπι ὁ ἆοπιας ΠΡί τουῖδ δις σαρρείαίἩ 

ΕΙ οαδ(αῖς Τεθίῖδ αἆ[ογοδ πιοβο 

ΤΗΕ. Δά ποπ Ἰοᾳπεπίος οοη[ασῖςδ ἰεδίος2 Ἡ 

Οἱ ποη Ιοᾳαπηίαγ, Ἱπαργοβαπι {ο ο5δ5ς Ιπάϊσαπί, 

Ἠ[ῃν. Ἀίπαπι Ίρδο Ίπε, Γαοίας αἶας, [οπίοπ (πεαπι 

Ύ]άετα πσπο ἄοετρα ζπαο Ρραίίου πια]α.. 

ΤΗΕ. Το «οἶετο Ῥοίι5 αδειιογΙσεῖ ἵρ5ο, παπα 

Έγσα Ῥαγεπίεδ 655ε, αί ἁε(ππα οαί, Ρίας, 

Ἠ1Β, Ο πιαίος Ἰη[ε]ϊΙκπ, ἄοογβρας δογί5 ὁ 

Βοβο]ες! ποϊηια5 ΠΟΙΛΟ. 6 ΕΠΙΙΟἶ5 θἱξ πιοῖδο 

ΤΗΕ, Χο Ἠϊπο εππα δευνΙ οχἰΓα]οίῖδ; Ιπδδα Υο5 
Νου 

ὥς, το7». 7ῇσ. ἐχρῆν αὔτφιέ σ’. Ὑ9. 1ο74. Ο/ήπη ο γηρύσοισθε. 
Ἡ5, τογό. «40 συφῶς.. Ὑ5. ιοῇ7. ἔ, Τὸ:δ ἔργον Λ{αγ14ς 

1 ὅ 



ΣΙ5 

ΠΠ. 

ΘΗ, 

ΙΤ. 

ΧΟ. 

Ῥε, 1000, «4, "Αβαρενν ἵς, 1992. ᾖ/Ηήβ. κέβᾶν 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

Πάλαι ζενοῦσθαι τόνδε πρεὐννέποντα µε; ιοβς 

Κλαίων τις αὐτῶν ἂδ ἐμοῦ γε φίξεται; 

Σὺ δ᾽ αὐτὸς» εἴ σοι 9υμὸς» ἔξώβει χθονός. 

Δράσω τᾶδ᾽, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείση λέγοις " 

Οὐ γάρ τις οἵχτος σῆς μ’ ὑπέρχεται Φυγῆς. 

”Αρήρεν ὣς ἔοικεν ὢ τάλας ἐγώ. 1οος 

Ὡς οἶδα μὲν ταῦτ΄, οἶδα ὃ᾽ οὐχ ὅπως Φροσῳ. 

ΣΩ «ιλτάτη µοι δΧιµόνων» Λητοῦς περ 

Σύνθακε, συγκυύναγε» Φευξούμεσθα δὴ 

Γλευὼὰς ᾿Αθήνας.' ἀλλὰ χαιρέτω πέλις 

Καὶ γαὶ Ἔρεχθέως, ὦ πέδον ροζήιονν 1005 

Ὡς ἐγκαθηβᾶν πόὀλλ᾽ ἔχεις εὐδαίμονα » 

Χαῖρ ὕσατο γαρ σ᾿ εἰσορῶν προσθθέγγοµαι] 

"1τ) ὢ νέοι µοι τῆσδε γῆς ἑμήλικες » 

ΤΠροσείπαθ) ἡμᾶς. καὶ προπέµψατε χβονὸς, 
ὋὩς οὔ ποτ ἄλλον ἄνδρα σωέρρονέςερον τιοῦο 

“Οψεσθε, κεὶ μῆ ταῦτ᾽ ἐμῷ δοκεῖ πατεί, 

ΕΠοΟοδΔΙ τζ κΑ., 

Στροφὴ ἆ. 

1», Ἡ μέγα µοι τὰ Ἔρῶν 

2 ο ἹΜελεδήμαϐ», ὅταν Φέένας Σλθη» 

3 ») Δύ- 



ΏΌΠΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙ ΥΤ0Ρ8. 119 

Νοπ αιάϊδδ, Ίοο πί οχοεαῖ 5ο]ο 2 

ΗΤΡ. ἨΗαιά αὔδφπο Ιαογγπιῖσ α]ίᾳαἱδ Ἡογαπα {οἱϊσογίς: 

Τα πιο ἴρες; δἱ δἷο [εγὶ γο]απίαδ, Ρε]]ε της, 

ΤΗΣ, Γαοίαπι Ίου εσο, ηἰδὶ δροπίε {1 Ίου Γαοἱεδ {ᾶν 
ἣΝεο αἱία παϊμΙ πϊδεγαίο οκ]]Ι οδί ἐπί, 

ΜΙΡ, Ἰαπι ηου εδί δἰαἰπίαπα,. αἱ νἰάοο: ΥᾶῬ ΠΙῖδοΓο Πέ, 

Ίαοο γεγα ηιπο 5οἵο ε6δε: αιίά Ίοπας, Παιιὰ δοἱοφ 
Οατίδδίπια ὁ Ιπίες, Ὀίαπα, ΟΙηΠε5 Ώεας, 

Βοουίᾶδ οοἰεΠ5 ΙΠΕΟΙΙΙ ἆ49Ι1108, 6ΟΠΒΟΙ5 1λεα 
γεπαμοηίςδ, ἀεδεγεπάαο ἰαϊ τηΠ] 

(εἰεργεδ ΑίΙοπαε: οαγα οἰγίίας γα]ο͵, 

Ἔευτα ναἰε Βτουλί]ποίι: ὁ δοἱαπι 'Γγοπεπίαπη 

ΠινοπίΠρας (παπα πππ]ία Παρα αοοοπηπιοάα 
Ἑςσ  τοϊαοπιραςδ! ναίε, α]πχαπα 

Το νἰάεο, ἴε αἰἰοαπος αΠπχαπα: 4εια]εδ ταεῖ 
Το]]αγο πποσαπα Ἠαο οἆμοαιῖρ Ιία, Ίαια ασίίο 

Όπππος δαλίεπι «ἀῑοίία, οἵπῃος Ηπίρια5 

Ὡοάποῖίο ἰδίῖδ, ΠειΙΠοΙα ΠΠΦΙΑΠ1 ΠΘΙΩΙΠΕΠΩ 

Μο οα5/ογαοπι αἰίαια Ποιπίπειαι γιάςβΙεῖδΣ 

Ειδὶ ραίἰτί Ίου πο Ρροτδιασίι Ώλεου 

Ἀνω 

0Π0. ,, Οαταςδ Ὀοοταπα ΠΛΟΠΙΟΣὲ 
» Όπα πιοηίο γο[ιο; 

» ἀτίδίοι δίαἰίπη οιιηοίθ 
2» Μι 

Ὦς, 1009. {)ηᾖδ Φευξόμεσόαο 9, 1007. Ο/ η 9 προσφθέγξομα. 



120 ΕΎΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ. 

3 0 Δύπας παραιρεῖ ' 

4», Ἐύώεσω ὃξ τω ἐλπίδ κεύθων τ1ος 

5», Δείομαιο ἔν τε τύχαις 

6 ., Θνατῶν, καὶ ἐν ἔργμασι λεύσσων. 

{Αλλα γὰρ ἄλλοθεν ομείβεται» 

δ . Μετὸ ὃ' ἵσαται ὠνδράσω οἰὼν 

ϱ 2: Πολυπλονητος αεί. 111ο 

᾽Αντισροφὴ ἆ. 

ο» Ἐΐθε µοι εὐζαμένᾳ 

2 Θεόεν ταδε μοῖρα πδράσχοι» 

ο Τύχαν μετ ὄλβου » 

ο καὶ οἰκήριτο ἄλγεσι θυμό, 

2» Δόξα δὲ μήτ' οτρεκὴς, 15 

ο» ΜΝΜήτ αὗ παράσηµος ἐνεῃ" 

ο Ρόδα ὃδ᾽ ἤθει τὸν αὔριον 

2» ἸΜεταβαλλομένα χρόνον αἷε) 

2) Ῥίο συνευτυχοίή». ο οοσαἩᾳἳ Οι ὃὰ ὦ ὁ 

Στροφή, 

Ψδε 11οδ. 7ηήσ. ἄλλοτ' ἀμείβ. 8, 1114. ΟΙ ἀγήραον. 



ΒΙΒΙΡΙΡΙΦ ΗΙΡΡΟΙΥΤ8; 1) 
2» ΜΙΜΙ απιραίαπὶ 1ηαε ἀοΐογες, 

Ν]αεσίααιιο αΠπαπα Προγαηί 
Βο][Ιοι(αάῖπθ. 

Θοά οσα {εοία α]ία δι] 
»» δρ οοτᾶε οοσἰαΐῖο, 

2» ἕ ογίαπαε οσπα Ιαάϊρτία ἰδίας 
» Ότι [αοία οὀπίείιρ]ος 
2» ΜοτίιαΠαπα, οτθοία οαάϊε 
»» Ὄρεδ, εἰΠιίΠαο ΡΓοΓδα5ο 
2» Υ ατίαί γίοο Γοτίαπα, 
»» Ύ ἱίαφαο «αὐίεοία αρίῖας 
»» «Ττιπιποδί6 Ραδδίπι οΓΓαΓίρα5, 

»» Ὀ παπι ὁ ΕΒΕ Γαγεπίίδας 
2» ἨΝοδίτο Ῥοπίσπα νοίο 
2» Ταἰα αηπιαηί: 
»» Ἐ οτίπηα ἀῑνῆϊαδ τηῖηά 
ο» Πππρεγαί Ιαοα]οπίας, 
2» ἸναΠῖδφαο 5οποδοεηίοϊα ουγῖς 

2» ΑπΙπΙΙπης πιεβεζπε ογεδοᾶῖ 

» Ὁ]οτία {απ186, Πες ΠΙπΙϊ5 
2» Ἐκοε[εηδ, πεο Ιαΐεαί πἰστις 

ΟΡειία ἰεπερτίς: 

»» Με {αοϊλίαδ ἨποΓ ατα 
5» Ε ετρείπα γίίαε 
2» Όσοπιοδ 5οᾳπαίαχ; ΡγοβοΓαθ. 

22 

2» 

22 

Μοπς 
δι 1117. {ογήε ὥριον, λ{ωήργανο. 

ϱ 
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Ἡς, 1153. 7 μ]σ. Αθήνας. (Υ5, 1108. «4. ἐτέβα. 

ΕΥΡΙΠΙΛΟΥ ΙΠΠΟΑΊΤΟΣ, 

Στροφὴ β. 

1 Οὐκ ἔτι γὰρ καθαρὰν 

2 Φον) ἔχω" παρὰ ὃ ἐλπίδα λεύσσω " 

3 Ἐπεὶ τὸν Ἑλληνίας 

4 Φουερώτατον οἰκέρ ᾿Αθονας 

5 Εδμο. εἴδομεν ἐκ πατρὸς ὀργῶς 

6 "Άλλαν ἐπ᾽ αἴν ἱέμενον, 

7 Ω ψάµαθοι πολιήτιὸς οἰκτᾶς ο 

ϐ Δρυμές τ᾽ ὄρείος» ὅθι κυνῶν 

ο ἸὨκυπέδον ἐπέβας ο 

1Ο Θεᾶς µέτα, Ἀδρος ἐν  : 

41 Δάτωναν ὤμίδὶ σεμνάνι 

᾿Αντιςροφὴ ϱ, | 

ι Οὐκ ἔτι συζυγίαν’ 

2 Πώλων Ἐνετδν ἐπιβάσῃη» 

3 ᾿Τὸν ἅμβὶ Δίμνας τρόχον 

4 Κατέχων ποδὶ γυμνάδας ἵππους, 

δ Μοῦσα δ) ἄθπνος ὑπ ἄντυγι χορδᾶν 

6 Λήξει πατρῷο ονὶ δόµον. 

7 ᾿Αθέβανα δὲ Κόρας ὠνάπαυλαι 

11209 

τῖὰς 

1149 

1135 

δ Δι- 



ΕΌΠΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟδ, τα5' 

αὔισνθ; 

Μεης πιεα πιοίῖρις- ασια {ατριά!ΐς 
απι Ῥγαείεγ οκρεοίαΙοπεπα 

Ταπα οἰαγατα ΑΙΠεπασαπα, αἴᾳια ο ον 
Ψιάσπιας ατρίς σἶάιι 

Ῥαϊτὶς Γατοτο {η α[ίας 

Τευταε Ῥίασας ἀέρε[[ις 
ραπ] ατεπαο ΗΠίογίδ, 

Ο. σα[ίποςδὶ πιοηῖες, 
Όπος οαηῖρα5 οοπηἵαία5 Πάίς 
Ὁαερε δαρεταγίῖ, σοοἱα 

Ώινα, {εγᾶδ ΙΠΟεδδΕΠ5 

Πωρετίο Πίαπαο δαρά[ίαδς 

Ἀοσπο Ῥαρ[μ]ασοπίοος 
1μησεη5 εᾳπο5 οµσδι {ογεξ 
Ἐσετοιία(ϊοπίβιι6 
Ἐσιαεριτίρας αστος ἆεςιπαϊίοδ» 
Ίμεγπᾶξα ἆποςδ 5ᾶερε τὶραῖδ Ραΐα5 
Άπαῖς ἱπππάᾶέ, 

Ἡαιᾶ απιρ]ίας Ῥοδίμας πα) 

Ῥετ Ραίτίο5 Ρεπαΐο5, - 
Ὁαπιοσπα {απσεί ἁπ]οίριβ 
Βοοίαΐία ΠεΓγΙ5 ο8ΓΙΙΙΠ. 
Ἠαυά α]]α πεοίείαγ Ὠίάπας 

σοτος 

ὃς. 1124. «4ἱ. Φυμνάδος ἵππου. 

ο 2 



24 ΤΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ, 

ϐ Λατοῦς βαβεῖαν οὦὼ χλόον" 

9 Νυμφίδα: δ ἀπόλω- 

1Ο λε λέχη Φυγᾷ σᾷ» 

11 Λέκτρων ἅμιλλα κούραις. 

Ἐπωδόεν . 

Ἐγὼ δὲ σᾷ δκυχίε 

Δάκρυσι διοίσω 

Γιότµο ἄποτμο ὦ τάλαυα 

Ματερ ο ἔτεκες ὠόνητα, Φεῦ" 

Μανίω θεοῖσι " 

Ἰωὼ ἰῷ συζυγίι Χάρτες » 

Τί τὸν τάλαμ᾽ ἐν πατρθας γδς 

Ονὐδὲ ἄτας αἴτιο 3 οο πἳ Θ οι ὃν Ὁὢυ » - 

2 ϱ ΤΠέμπετε τῶν» ἀπ οἴκων, 

ΓΑ. ΜΜ. Ἐ Ααξι 

ἨΝΤΙ. Καὶ μὴν ὀπκδῶν Ἱππολύτου τόνδ᾽ εἰσορῷ 

Σπουδῇ ακυθρωπὸν ρὸς δόµους ὁρμώμενον. 

ΑΓ. ᾖΤιῦ γῆς ἄνακτα. τῆσδε Θησέα μολὼν 

Ὦδ. Τ1ᾷΙ. Οσα, κόραῖς. Ὑδ. 115. Ε, ἀνόνατα, 

11ο 

1145 

χ]ςο 



ΕΟΠΙΡΙΡΙΣ5 ΠΙΡΡΟΙΥΧΤΟΡ. 1325 

6οτοπα» ἆππι ααείεια 
Οπαοετί Ιαβοταπι Ρει γἰτεπίες 

Ογαπιῖπε Ο68ΠΠΡΟΡ, 
Ρετίοτε παρίίαε ακΙ]ὶ 
Έπσα ἰα1, Ῥετίετο. 
Ίπίετ Ῥπε]]α5 παριῖααπα 
Οεγίαπαπ απ ἱαοαπάας 
Έ]καο, 

αφ 

Ταα ἴπαο ἴαπι Ιτῖςεί 

Οοπιπιοία οα[απιίαίε; 
Ἐε[ερο Ῥετρείιῖ5 

ΤΕ εἰοιίαίοιπι ]αοτγπηῖς 
τ ΝΙδεγαί]οπας Ιπ[ο]ῖα ὁ 

Ο. πιαίος, αἱ ἀλΠοι]οις 

Ἐ γαδίγα {α]ἶδεῖ 

Ρατίας Ιαβοτεδ! 

τα ἵπ Ώεος οοἵ αεδίιαῖο 
Ίεχα σπαγί οορα]αίαε Οταίῖας; 

᾿Οτἱά ραϊσῖῖς πηίδογαπι ἰσίαπα, 

Νῆνας αἀιαῖςςϊ ΤοΠΙΗ, 

Μι οκα]οια οἰνίδες ογῖς2 

Φον 

ΘΕΙΜ. Έεοο οοπιϊίοπι ΗΙρρο]γιϊε τιάεσπο ππλι]α 
Όι [τοπίε οε]ετίίετ Ίαςδ Ῥοιῖίι τοοία ἆοπιοῬ 

ΝΌΝ, ΌὉδι ΈἨεσεα ἱηγεπίαπι, ὁ ππα]ετες ργϊποῖροπα 
Τε]- 

Ὑ5. 1151. ῥ2μᾖσ. ὁπαδὸν. 
5 



τ2ό 

ΚΟ. 

ΑΓ. 

ΘΠΗ. 

ΑΓ, 

ΘΗ. 

ΑΓ. 

ΘΗ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΤΟΣ, 

Ἑδροιμ ἂν» ὦ γυναῖχες, εἴπερ ἴζες οι 

Σηµήνατ ἃρι τῶνδε δωμάτων ἔσως 

Ὅδ αὐτὸς ἔξω δἡµάτων πορεύεται. 

Θησεῦ » µερίμνης ἄξιν Φέρω λόγον 

Σο καὶ πολίταίς» οἵ τ ᾿Αθηναίων πέλιν 

Ἱναίουσι καὶ γῆς τέρµονας Τροιζηνίας, 

Τ/ δ᾽ ἐσί; μῶν τις συμθορὼ νεωτέρα 

Δισσὰς κατείληῷ οἰσυγείτονας πόλεις» 

Ἱππέλυτος οὖκ Ἐτ ἐθὶν. ὡς εἰπεῖν Έπος: 

Δέδορκε µέτοι Φῶς ἐπὶ σμιµρδς ῥοπῆς. 

Πρὸς τοῦ. ἂ) ἔχθρας μῶν τις ὧν ὦβιγμένος» 

Ὅτου κατήσχυν ἄλοχον» ὡς πατρὸς, βία; 

«Θὐκεῖος αὐτὸ ὤλεσ᾽ ἁρμάτων ὄχος » 

᾽Αραί τε τοῦ σοῦ σόµατος ἃς σὶ σῷ πατοὶ 

Πόντου Ηρέωτι παιδὸς ἠράσω πέρι, 
3. 2 ν.δ ο Λ ὁ 
Ω 9εοὶ Πέσειδόν 9 ὣς ἄρ ᾖσθ ἐμὸς πατὴρ 

3 -” 3 οσο 3 -. - / 

Ορθῶς» ἀκούσας τῶν ἐμῶν κατενγµαάτων. 

ΓΙῶς καὶ δώλετ εἰπε τῷ τρόπῳ Δύης 

Ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχυναυτά µε} 

Ἡμεῖς μὲ, ὀκτῆς χυμοδέγµονος πέλας 

Ἡέχκτραισῳω ἵππων ἐκτενίζομεν τρίχας , 

5, 1169. Ορ Πόσειδον, ὧς. 

116ς 

1Ιόο 

1165 

1170 

λαί- 



ΡΌΠΒΙΡΙΡΙΣ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΕ. 127 

Τε]]ατῖ Ἱαίας, 4παθδο, οἱ δο[εῖδ, τηἰ]ῖ 

απο ἱπάϊσαίε, τΤοσίίδῃο ἵπ αεάῖρας 

06ΗΠ0. Ἐκίια ἆοπιοῦ πιΠς Ῥτοάίὲ 1]]α ἵπ ραβ]ίοις 
ΝΟΝ. Οοπδιάεταί]οπε, μεδει, δετία, 

Ώισπαπιαπε οαγίδ παποίαπα αἆ[ετο ἰπῖδ» 

Ἑτριαας, εἰ Ἠΐ ααὶ Αἰπεπίοηδίαπι οοἰαπέ 

Ότρεπας Ἠΐδφαε α αἱ Ἔγοεπεπίαε οκίχεπιοδ ασγΟ8, 

ΤΗΕ. Οἷά 2 οαδας Ἰας αμσαῖς πογιι5 οοιπρ]οσίῖέασ 

Ώτρες Ῥτορίηφαας ὁ 

ΝΌΝ. ΠΗιρρο]γίας, αἱ Εγογίρας Ίος 

Ἐπαποίοπι, Ἠαιά οδί απαρΙας, Ώγεγο αἀπποά σα 

Έοιπρας Εαῑέ, {πο γιά απτας Παπαϊηϊς, 

ΤΗΕ. Α αἆπο Ρεγτοπρίας2 Θομςίί ]οφίΐ]ο πιαπα5, 

Οσίας Ῥαΐεγπος νΙ ἰπαπίπαγεγαί 1ἴογος 2 

ΝΟΌΝ, Ρτοργίϊ ἱπρῃσαίας ἴ]]ο οπστας Εαπίρας, 

Ώιτίδάπο ἀεγοίας ἴπο οτα (11 Ῥαΐες 

Ἔαας αεΠιοσῖς Νερίαπας ατρῖίοες αα]ρας 

Α{ΠΙςΙΕ) ἱπ[απάο τηϊδογ Ρογῖί πιοάο, 

ΤΗΕ. Ο Βιῖ1 πἱ πιοας γοτο ϱ5 Ραΐος, Τηβτί5 

ϱ) ἀοπιίογ; εχεογαῖοποῬ αιιάϊεπθ 

Άτα {αοΙΙ πας! Θεά εκρ]ῖσα πι] 

Ο1ο ΡογίοΓῖί πιοάο; πιασµαστα ἅαα {)λεὗπα 

1]]ε α]{οπί5 νεγρεταίας ὁ σα] ἴογος 

Ίο Πογγιῖ οοπίαπΙΠπᾶγς ΡᾶἱΓΙ08. 

ΝΟΝ. Ραἱδαία τααοίς Ππαοϊίρας Ῥτορο Πίοτα, 

Ώιπα οἰγίσίῃ εάαοταπν [οΓεὰ 1ογεδ Ῥἱ]οῬ 



128 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΤΥΤΤΟΣ 

Κλαίοτες' ἦλθε γὰρ τις ἄγγελος λέγων » 

Ὡς οὐκ ἔτ ἐν γῇ τῇδ ὀἀνασρέψοι πόδχ 

“Ἱππόλυτος, ἐκ σοῦ τλήµονας.Φυγὰς ἔχων. 
« ” .. » Γν / Ο ὃ) ἠλθε ταύὐτὸ δακρύων Θέρων µέλος 

Ἡμῖν. ἐπ οἰκταῖς µυρίχ ὃ ὀπισθόπους 

Φίλων ἅμ ἔσειχ ἡλύων ὁμήγυρις, 

Χοόνω ὃὲ δή ποτ᾽ εἶπ, οπαλλαχθεὶς γέων, 

Τί ταῦτ' ολύως πείσέον πατρὸς λόγοις, 

᾿Εντύνε ἵππους ἅρμασι ζυγγκθθρους 9 

Δμώες" πέλις γὰρ οὖκ Ἐτ ἔσω ἵδε µοι. 

'Τούθέγδε μέντοι πᾶς ἄνὴρ ἠπείγετο" 
-ν 3 { 2 / Καὶ, 9ᾶσσο ἢ λεγοι τίς» ἐξηστυμένας 

α ; 
ΤΙωλους πο αὐτὸν δεσπότη ἐςήσαμεν " 

Μάρπτει δὲ χερσὺ ἡνίακς ὧπ ἄντυγος 

Αύταῖσω οἀρβύλγσω ἁρμέσας πόδας" 

Καὶ πρῶτα μὲν 9εᾶς ετ οὑναωπτύξας κέρας » 
Ζεῦ, μηκέτ εἴην, εἰ κακὸς πέφυκ᾽ ονήρ' 

Λἴσθοιτο δ᾽ ἡμᾶς ας ἀτιμοίζει πατὴρ 

τοι θανόταςο 3 (βάος δεδορκότας" 

Κὠ τᾷῷδ) ἐπῆγε κέντρον εἲς χεῖρας λαβὼν 

Τώλοις ὁμαοτῇ πρόσπολοι δ᾽ ὑφ ἅρματος 

Γέλας χαλυῶν εἰπόμεσθα δεσπότη, 

Τὴν εὐθὺς "Άργουε κἀπιδαυρίαν ἐδῶ, 

Ἐπεὶ δ) ἔεημο χῶρο εἰσεβάλλομεν» 

3. 1176. Οὔᾷπι, ἄναςρέφοι. Ἶσς, 1177. «4. τλήμονος. 
Ἡδ. τι78δ. 7 μᾖς. τῶυτὸν. 

1175 

418ο 

1185 

12ο 

τ195 

Ακτή 

115. 1179. }ωΐσ. Ἡμῖν ἐπ᾽ ἀκταῖο. 



: ΒΌΕΒΙΡΙΡΙ6  ΗΙΡΡΟΙΥΤΟ8. ΄ τρ 

Ειαογγιπῖδ οβογίῖδ, οχρο]ίπαα5, (παποῖα5 

Ο1ρρο αἀεταί, ΗΙρρο]γίο πηεσαης 5 απαρ]ίας 

εττιδ ΠΙάΠΕΥΟ εδδε Ιπίεσγαπα, ἰπαϊοία αὖς {ο οἱ 
ΜΙδεγαΡΙ]1 οκ] Γησα) Ιπηρτονίδας Ίας 
Αοοοζ[έ, Ιγγίραηπδάαπο Ποίῖραδ σεῃας 
Ῥτο[ετί οαπάσπα «αΠΙΙ]εΠαΠ1 ππαχίηα 

ΜΙραηίθ ἄΙΠΙΟΟΓΗΠΙ ολίγα αεσαα]ίαπις 

Ας οἰμ]αία {οπΙρεΓάἨ5, {απάσπα, ἱηᾳαῖε, αἱ 

Οἱ ἰδία ἀε[ῇεο } οὐδοαπεπάαπι αγἱί ραίγί. 
δαρ]αησ]ίο {απια] {αρα]ες οπτγα εΠιο5, 
Ίου αιπρῃας ἰογοαίγ ηαοο Ίηςο Γ06 Ρεάο, 

Ίειπ αγάοΓ οπιποῖδ, αἴᾳιαο δια ἴαπα οοσαραί, 

1)Ιοίοᾳαε Οδ, ἀοπιῖπο ο(αος αἆἀμοϊπηάδ. 
Αγίαπς αἱ ἴ]]ο «ἄ]οοο ροᾷῖ, ο Ίοσο 
Λιγίσα αρῖ δο]οί 5εάςγο, ο ΓΓΗΙΙΗ 

Μαπίρας ᾖαβεπαδ εχρο(ξίς οογγῖρί!: 
Βυγήπαπιααο δίάογα α4 ατάπα οχραπάσηδ Παπ; 
Ο δσπηπις Ἱαρρίίες, αἲῖ, ΙΠίογοᾶπι ππα]α5 
ΦΙ ἀερτεμεπάαγ: (οΠΙΙΟΓ ογο Ππίε]]ϊσαί, 
Οπἱρας Ἱππππιογεηίοια πε α[ιοίαί ορρτορτίῖ5; 
Ῥ]να Πποζίας, 5εα ]αοῖς ουταδ Πααγίαπα, 

Μπια]ίδᾳσε πιοχ Ῥιησεης ο(!ποδ, γε]οσῖριις 

Ε ετίαγ (πα ἀγὶσίδε ποδαπο {απια]ί Ἱογαπα, τοίας 

Ῥοπε, οοπίαπααχ Ἠΐο αΡί ραΐεί για, 
Όυαο τεοίο αἆ ΆΑγσος οἱ Βριάααγιπα ἰγατηῖίο 
Ῥεάασιί, ΌὈί ἀθδετία γεηίππι εσί ἵη Ίοσα, ο 

1ἱο- 

Ὑ9, 1189. 4). Ἐντύναθ) ἵππ. 5. 1196. Ομ. λέγει. 8. 1189. Ε. Αὗταῖε ὃν 
ὀρβ.--- Οή1πόδα. 9. 1:95 5ὶς ἀῑδι. {γε 5. 1107. 7Η. κφπιδαυρίας. 

ηΗΙ 
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419 ΕΥΎΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΔΥΤΟΣ, 

Ακτή τις ἐπὶ τοὺπέκενα τῆσδε γῆς, 

Πρὸς πόντον ᾖδῃ κειµένη Σαρωνικό». 1209 

"Ενθέν τι χὼν χβόνιος ὡς βροντὴ Διὸς » 

Ῥαρὸν βρόµο µεθῆχε, Φομώδη κλύεν» 

Ο60ὸν ὃξ κρᾶτ) ἔσήσαν, οὓς τ εἷς οὐρανὸν 

Ίπποι ' παρ ἡμῖν δ᾽ ἦν Φόβος νεανικὸς » 

Τ1έβεν πότ᾽ εἴη Φθόγγος" εἰς δ ἁλιῤῥόθους 1205 

᾽Ακτὼὸς αποβλέψαντες» ἱερὸν εἴδομεν 

Κυμ οὐρανῷ σηρίζον᾽ ὥς οαφηρέθη 

Σκείρωνος ἀκτὰς ὄμμοι τοὐμὸν εἰσορᾶν 

Ἔκρυπτε δ' Ἰσμὸ», καὶ πέτρα» ᾿Ασκληπιοῦ 

Κάπειτ ὠνοιδῆσάν τε, καὶ περᾷ ὦφεὺν 12109 

Τολὺν καχλάζον ποτίῳ Φυσήματι, 

Χωρεῖ πρὸς ἀκτὰςο οὗ τέθριππος ἦν ὄχος. 

Αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωι» καὶ τοιυµίφ » 

Κῦμ᾽ ἐξέρηκε ταῦρον», ὤγρινυ τέρας, 

Οὔ πᾶσα μὲν χθὼν, Φθεγµατος πληρουµένη, 1219 

Φρικῶδες ἀντεβθέγγετ'' εἰσορῶσι δὲ » 

Κοεῖσσον «έλμα δεογµαάτων ἐθχήετο. 

Ενθὺς ὃξ πώλοις θεινὸς ἐμπίπτει φόβος " 

Καὶ δεσπότης μὲν, ἱππικοῖς ἐν ἴθεσι 
Το» 

Ὑξ. 1901. ΟΜπ» Φωνὴ Διὸς. Ὑε. 1991. 7ηήσ. ᾿Ορθόν τε. 
Ψς. 1914. «4. Αἰγαῖον γε Αἰγαίου τέρας. δι ΙοΙόε «4ἱ. ἀντεφίέγξατ”, 



ΕΠΙΡΙΟΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΡ, 12ι 

Ἠεσίοπο ἴειγταε Ἠπίμσος 5α Ἠῑίας αροτῖέ, 
"Ρε]ασί ααοά απάαε γεγροεταπὶ Βαγοπῖοῖς 
]πάᾳ 5οη15 ος {ε]]ατῖς αράιίο δίπα 

ει γος ΙΠογῖς, Ῥγοίεσίαςδ, Ιπσεπίϊ οζϊαέ 
Έασοτε παασ[ίαπι Πογτίάαπα, αααἶέα Ποττιάαπα, 
Το]]απί οαραῖ, οἱ αἆ αείπεγα αΓΓεοί5 εηἱ 
δίαπέ αατίρας,. Ἰαγεηί]ς οιἶαπι πο απα(ἰέ 
Μείας, υπἆθ τος ρτοβϊτοί, Αδί ππάοδα ἆπιπ 

Μείπασ οου]ῖ6 ΠΠίογα, «οσο Ππαχίῖπια5 
1π αδίτα Πποίας. δαγοῖί ος ἱπῖ γαάϊς, 
1απ1 δαχασιε επῖρίι οεσ]ῖς Θοϊτοπία, 
Ῥίπιατεπηάας οοπάῖε Ἰδίμηναπα, εἳ Αεδοπ]αρῖί 
Ρταεταρία πποπῖ5 ἰταηδῖμί οαουιπαῖπα : 
Εεγγείααε, 5ραπιᾶδᾳιε ΙΠίαπιεδοσης αἱρίάας 
(τοιπι εχοῖίαί; {τεππίασφαε οσα πιαγῖδ ογαγὶ 
Εταίίεοδα ρ]απαῖί Πίοτα, Ἠϊο αἰίοπίίαο αβί 
Φιαραπί σπαἀτίραε,. Ώεο πιοτᾶ, ο Γαπάο ΙΠΙΙΠΙΟ9 
Ώεοίππα εγαία Ἱπρεία Ῥγοσε]]α {ατριάο 
Ἐκιγασϊί ππππαΠεπα, ἰαίγαπα ΠηοΠδίΓΙΠΙ ας {Γ6ΠΙΘΠ6; 

Ῥαιπ]ο οτε Ῥμοσαπι, οπ]α5 Ἱπρ]εία οπιπῖς εδί 
Τε]]ᾳ5 Εοαΐα, ταρίρας Ῥαδδίπι Ἠοτγγϊάσπα 
Ἡοδοπαπίβίρας. ὙἨἱποεραῖ Ἠοο δρεοίαοα]απι, 
ΟΩποά τα] ]ίας Γαϊδδεί ππαααπα ἠοπαπαπα οσα [15 
ΟΡιεοίαπα. Ἐαπογαπι ἀείπάο Ῥαἱδαις Ιπίῖπια 
Ῥταεροτάία Ῥαγος Πααγιῖ, Ιπίεγίππάπο Ἠογι5 
ἩΜασποροτε εζιεδίτίδ οπατι5 ατγίῖδ, ἀεχίεγα 

Αυττί- 

Ψρδ. 1317. Σογίέ )εβ. Κ. δ. δείµατων.  Ὑδ. 1219. Ε, ἱππικοῖσιν ἤθεσιν. 

Τι 34 



13» ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

Τολὺς ξυνοιιῶν . ἠρπασ Ἠνίας χεροῦν» 
5/ / μι / δα Έλκει ὃξ κωπήν ὥστε νανβάτης ονὴο, 

Ἱμᾶσω εἰς τοὐπισθεν ἀρτήσας δέµας 

Αἱ ὃ᾽,. ἐνδεικοῦσαι σόµια πυριγενῇ γγαθμοῖς » 

Ῥήχ Φερουσω ; οὔτε ναύκλήρου χεβὸς » 

Οὔ ἱπποδίσμων» οὔτε κολλητῶν ὄχων 

ἹΜετασρέβουσαι" κεὶ μὲν ἐς τὰ μαλθοκὰ 

Γαΐχς ἔχων. οἴχχας ἴθυνοι δρόμου: 

Προικθαίετ’ εἰς τοὔμπροσθεν, ὥς ἀνοσρέβει' .'' 

Γαῦρος Φάβῳ τέτρωρον ἐκμαίων ἔχον, 

Έ/ ὃ᾽ εἰς πέτρας Φέρουτο µοργῶσαι Φβένας » 

ΣΙΥΖ πελάζων ο ἄντυγι ξυνείπετο 

Ἑΐς τοῦθ» ἕως ἔσίδηλεν κφνεχαίτισο » 

«Αφῖδα πέτρω προσβκλὼν ὀχήματος. 

Σύμίυρτα ὃ” ἠν ἅπαντα" σύριγγές τ ὄνω 

"Τροχῶν ἐπήδων» ἄξονων τ ἐνήλατα, 

Λὐτὸς ὃ ὁ τλήµων, ἠνίκισω ἐμπλακεὶς » 
Δεσμὸν. δυσεζήνυτο ἕλκεται δεθείς. 
Σποδούμενος μὲν πρὸς πέτρὰς Ρίλον κάρα» 

Θραύων δὲ σοίρκαι» δεν δ ἐξαυδῶν κλύευ, 

Ἑτῃτ᾽, ὢ Φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεβραμµέναι, 

Μή μ ἐξαλείψητ' ὢ πατρὸς τάλαμ’ ορ. 

Τίς ἄνδρ ἄρισον βούλεται σῶσαι παρών; 

6. 1993. ᾖμῇσ, φνάθοις. 
Ἡδ, 1907. «4/. οἴηκῶς εὐθύνοι. 

Ὑ9. 1226. }7μῤσ. εἰς. 
Ὑδ. 12535. Ο/71. ἐπεπήδωμ. 

1225 

1239 

1240 

Τῖολ- 



ε 

«ΕΟΒΙΡΙΡΙ5Σ ΗΙΡΡΟΙΗΥΤΟΣ 

Αυγγίρίε Ἡαβεπας. πίστα ΓοΠ1Ο5 παγιίας, 
Σοτίς {γα]1ε, ασί]α. εοΓρα5 Ιπῃοσίοπς ΤείΓο. 
Ἠιαϊάόδᾳιιε ππογάεπίες εᾳά ΠιάοπιΙ Παρο8 

 γἱιο]επίεγ εἰ απἀππίατ, ΙΠΙΠΥΕΠΙΟΓΟΣ πιαπᾶς 

᾿απάσπι πλασἰσίγὶ, οἱ Γαπίαηι ταπεπίίααι 
Ε:, ἆπος ἰταμεραπί,. οαγγα1, αίφπα Γοτίο δὲ 

Ῥου ρίαπα οὐπια]ας ἰποϊαραί αεᾳποτα» 
Θεδε οὐκ [οοραξς πῖ ταϊτοδτοςαϊ 
Οοιπρεµοτεξ {ατρὶ οτο Ώ]οσα ο(μο5. 

τὰ τορϊάαπίε Ρογσπ]ςο5. Ῥασοτο. δί Ρείγας 
"γασαρ ταεβανὶ 41, αοπῖσᾳπο δεορι]]5 

Ίιοσα Ἠοτγῖάα Γαχογς Ιποῖ, αοοσζεηθ δια ἶπα 

Ταοίίο αβδίἁπτι5 αχοβ 5ο ποβαίαγ οοπιε5, -- 
ὭΏοπες, γοίαπι α)Ιάεπς τισεπΗρα5 Ρείγίδ 
Οπτγας Γετοχ τοδαρίπαί. οιπηία Ρρεγάἶία 
"Γιαν «εΓΠεΓεδ. Ἰασσβαί εχειςδίς τοῖς 

Ὅ σι Ἑτασία πηηα να Πδία]α, αὐ οἰαγί αΧίαης 
Αιφαςα 1]]ς πεχί. ἰπγο]αίας {απίρας, 
Έτ ἱποκρ]ίσαρΙ]1. Ηβαίας γίποι]ο 
Ῥαριαίασ; ἠΙδασᾳμο ἆαγῖς απίσα 

Φαχῖς οπριξ, επαεΠία Ίπειηρτα ἄεσγε ΠΊΟΥΕΠΒ; 
Ἐικο]απιαν- Δοστ ΙΙ «ὅπο: Θέαις ὁ πιοῖδ 

:Ἑτασδερίρα5 παν. εφ] πο Ῥεγά[ίαπι 

Ὑεδίταπι πιαςἰσίτυπα θαἱ15, ὁ {εγ εί απαίου 
Μίδετα εχεσγαἰῖο Ραϊσῖς! αιῖς  απϊδπαια αοςί 
Ὀειγατε ααὶ γο]οί γίγαπι΄ Ρ]αΠο ορίίπιαπα ο 

Ὑς9. 1937. β. δυσεξήνυσον Γεσίή. Ὑς. 1945. «4. πἐτρα!ς. 
«9, ]οήι. δ. Μή µ ” ὃν ιήις ὦ π. τ. ἆ. 

δι ὁ 

15 

πα] 



1δ ΕΓΡΗΠΙΑΟΤΥΙΠΠΠΟΑΛΥΤΨΦΕ, 

ΠΠολλοὶ «δὲ βουληθέντες ὑςέρῳ ποδὶ 

Ἐλειπόμεσία: χὶ ᾧ μὲ. ἐκ δεσμῶν λυθεὶς 

Τμητῶν ἱμάντων» οὗ κοίτοιδ᾽ ὅτῳω τρόπῳ 1245 

Πίπτει βραχὺν δὴ βίον ἐμπνέων ἔτι, 

πποι ὃδ᾽ ἔκρυφθεν, καὶ τὸ δύςηνον τέρας 
Ταύρου» λεπαίκς οὐ κατοιδ ὅπου χθονές. 
Δοῦλος μὲν οὖν ἔγωγε σῶν δέµων, ἄναξ, 
2 ”. 3 / Λτᾶρ τοσοττόν Υ οὐ δυνήσομαί ποτε 1250 

Τὸν σὸν πιθέσθαι παῖδ᾽ ὅπως ἐςὶν καχὺςν 
292 ον η] / / 

Οὐδ᾽ εἰ γυναικῶν πᾶν . κρεµασθείη γένος ,.. 

Καὶ τὴν ἐν δη γραμμάτων πλήσειέ τις 

Πεύκη», ἐἔπεί γω ἐσθλὸν ἔντ᾽ ἐπίσαμαι. 

ΧΟ. ΑΤ. αἲ: κέκέανται συμᾷοραὶ νέων κακῶ' , 4355 

Οὐδ) ἔσι μοίρας τοῦ χρεών τ' ἁπαλλαγή. 

ΘΗ. ἸΜίσει μὲν ονδρὸς τοῦ πεπονθότος ταδε 

Λόγοισω ᾖσθην τοῖσδε νῦν δ αἰδούμενος 

Θέσυς τ’, ἐκεῖνόν 9’, οὔνεκ ἐσὶν ἐξ ἐμοῦν 

Οὔβ ἤθομαι τοῖσδ᾽., οὔτ ἐπάχθομαι κακοῖς, 126ο 

ΑΓ, Πῶς οὖν» κομίδειν } τί χρὴ τὸν ἄθλιον 

Δράσαντας ἡμᾶς σᾷ χαρίζεσθαι Φρεί; 

Φρόντιζ’. ἐμοῖς ὃδ χλώμενος βουλεύμασυ» 

Οὖκ ὠμὸς εἰς σὸν παϊδα δυσυχοῦντ᾽ ἔση. 

ΘΗ. 
ὅς Ιοιό. Ο/έπ, βραχὺν βίοτον. ὃς, 1047. 7μήσ. δύςήνον κάρα. 
Ὑδ. 1250. μάς. τοσοῦτον οὐ. Ὑδ. 1954. ῥ4Φ. ἔπεί µίν. 



ΕΟΌΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙιρροΙΥΤς, 126 

Μα]ι γο]απέ, ἰαγάοαιε ἀεδεγῖπιγ Ῥεάς, 
Αι: ἰ]]ε, δες] εχδο]αία5 τιπου]ῖς, 

Πααά σαϊ απἰάεπι δοίο ἆαο πποάο, ἰαπάθπι σααῑξ, 

Μοτα οχίσια αἆμαο ἱοππρογίς ΡΓοάαόσΓο 
γπίαπα νιάείασ Ῥο55ο, γε]ουος εᾳα{, 
Έ]οοαεᾷο ἀε[ογπιίς ἰοίγιπι ρατίιο; οαριί 
Ῥτορο δοορα]ο5δ εγαπαογο γαρίαπι, 

Ῥουγας ἵπαγαπα, Βεα, εσο (πἶάσια δπι αεάίαπα, 

Νααφααπα. ἴαπιοα. χηϊαί πλρογαγο Ροίογο τί 
6παίπα ο55ο ῬεγγεΓδας {πάο]]5 ογεύαπα {απ : 
Ίο δἳ οἵημο ΡΓοΓδα5 {οππατυτη π απο σοπ15 
Βαδρομάϊο αλο]οαίασ, αίαε Πείοτίς 
1άαο Ἱπρ]εαίας οπιπῖβιιδ Ρίηας Ἰοοῖδ 
Ῥτοβαπα «556 αἴΏ Ῥ]άπο παίμΙ Ρρεγσααάοο, 

6Η0. ΠεοοπΗαπι εἶεα Ώησπο ππα]ογαπα σα]απι]ίαδ 
Ἱπρ]εία Ροπάογο [αιὰ Ἰογί Ῥγεπί, πεαιε 

Εαά ἴαπα αστοί [ανα αδρίατη οβασίαπα Ραίοί, 
ΤΗΕ, Ο4ἱο εἴαθ, Ίαεο απί Ραφθιι5 οδί, Πασταπς γἱγῖ 

Ὑγειρις νο]πρίαίο τεοτοαίαδ δαπα {πΐδ: 

Αί πππο Όσος» εἰ οσπα» αιοά οκ πι παϊας οσἱ, 

Βενετίας, Ἠ]5 πεαο σαπἀεο, ηεαε 4Ώσος πια]ῖς, 
ΝΌΝ. 9αο {ετῖ εππι οπρῖδ πιοᾷο, Ποτῖ πο ααἷά 

Α τηο ΙΠΙΟΓΟ Πῖο Ῥοδίπίαδ, «πο δἱΙ απίπηο 

«ταϊαπα ἴπο, Ἠοο οχρεπἆο, ΎΕΓΙΙΑ αποΐοτς πχο 
Οταο]ῖδ ἵπ παῖδεγαπα απο {ατα 6556 ἀεδίπος, 

ΤΗ5, 

Ὑς. 1958. Γ. τοῖς" ὅμως δα Ὑ9. 1550. «4. Θεοὺς. ἐκεῖν. 
Ὑς. 1ούο, Ο/1. ἀπέχθομαι. Ὑδ. 1161. σέ ασ. ἠ4ᾳγᾖδ, 



136 ΕΤΥΡΙΠΊΔΟΤΙΙἸΠΠΟΑΤΠΤΟΙΣΗ 

ΘΗ, Κομίζετ) αὐτὸν» ὡς, ἰδὼν ἐν ὄμμασι 

νο, 1974. «4. µαίνοµέναν κραδίαν. 

Τὸν τᾶμ᾽ ἀποαρνηθντα μὴ χρᾶναι λέχΗ 

Λόγοις ἑλέγξων δχιβόνων τε συμζοραῖς. 

ΜΟΝΟΣ ἍτΡρΟοφφ 1 Κ-:δ. 

Σὺ τὸν 9εῶν ἄκαμπτον Φρένα 

Καὶ βροτῶν ἄγεις, Κύπει, σύν δὲ 

Ὁ ποικιλόπτερος ἐμβιβαλὼν 

᾿Ὠκυτάτῳ πτερῷ " . 

Ποτᾶται ὃ ἐπὶ γαῖαν, εὐάχητώ 9 

Αλμυρὸ ἐπὶ πότον. 

έλγει δ Ἔρως» ᾧ µανοµένᾳ κραδᾳ 

Πτονὸς ἔφβορμασει 

Χουσοβκὴς» Φύσω 

Ὀρεσκέων συλοίκὠν » 

ΤΠελαγίων 9’, ὅσα τε γᾷ τρέρει, 

Τὰν ἅλιος αἴθομέναν δέρχεταί » 

Ἕλυδας τε συμπύώτων ὃξ 

Ῥασιληΐδα τιμὰν» Κυύπρίν 

Τῶνδε µὸα κρατύεις 

1278 

12850 

Α Ν Α: | 

Ὑδ. 1975. 41, ἐφορμάσμ. 



ΕΟΠΙΡΙΩΙΣΤΗΙΡΡΟΙΥΤΟΕ,  Ἅἀδῖ 

ΤΗΕ. Πας αϊα]αίε; οογαπη Ἡέ ΙΠίπθαγ 6η, 
Εοεἆᾶδσε Ἰοῦῖο «πὶ ηεραγΙί 5ο ΤΠθΟδ: 

Θεγπιοπο οοΏγἰποσίασ, οἱ Το Ίρδα 1]]οου 

οσσο 

.ΦΠΟ. Αι τας Ὀεοχύα χἰσίἆα, 
ἨἩ οπιίπαπ](ιο 1ηρηίθ8 

Φιῦ Ππρεγίαπι 8σεης 
γεπας ἄπάπι, γο]αοτὰ 

Οοπιϊίαία Ραθτο; | 
Οἱ νατς οἰγοιπάαίας αἷϊς, 

Οἱ, Ρταεροίραδ γοηἰῖδ ΟΟΥΟΓ» 

Τειτας 5πρτα το[ίαι, 

Φαἰδίαιο πιαγῖς δο]11οΙ{15. απαβ6 

ῬΜα]οοί απιος: {[ατίοδα απο 

Θ πε Ρεηηἰσεγᾶς 4ἱἱεΠ5 αἰαδ 
Μεπίε Ιηγααϊέ: 
Ώιαι1]ο οἱπγίογ 4Πτο, 
ΑΙιογαπὸ ἁοπαϊπαίασ οα{α]ῖ 
Ῥετ ἴασα πιοηίίαπα» 

Εί αιος ν](γεῖς οοοα]απί 
Ὀπάοσὶ Παοίας ναςίδ» 

Οπιηοῖς ἀοπίαπο ἆποδ (ογγα οἆσαξ, 

Έπ ᾳοσδ δαπιαῇ 6 γεγίος ΡΙοςυ15' 
Οετηῖϊ ΟΙγπιρί: 
Ἠϊς οπηηίρας ἀοπππατί5 

Ἡοποτο ου] τερίο Ἡ επιιδ. 

Ρ1Δ. 
ὤβ. 1978. }ήσ. αδόμενος, 



1495 ΕΊΡΙΠΙΔΟΥ ΙΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΙΠ. 

ΑΡ, 2 τὸν ἐυπατρίδαν ας πέλοµαι 

Τ1αϊδ᾽ ἐπακοῦσαι 

Λητοῦς ὃλ κόρη αἱ "Άρτεμις οὐδῶ ου: ή ασρδς 

Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδ), 

ΤΙαϊδ᾽ οὐχ ἑσίως σὸν ἀἰπολτεήνις 9 Ἡ 

Φευδέσι µνύθοις ἀλόχου πεισθεὶς : 

Αωῆς Φανερὰν δ᾽ ἔσχες ἅταν, 

Τιῶς ὃ᾽ οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα καύπτεα, 12909 

Δέμας αἰσχυνθείς» 

Ἡ πτηνὸς ὤνω μεταβὰς βίστον . 

Τήματος ἔξω πέδκ τόδ’ ὧνέχεις 

ὋὩς ἔν τ) ἀγαθαῖς ον, οὗ σοι 

ἘΚτητὸν΄ βιότου µέρος ἔξών μη η 1205 

τΑ ΜΒ ο 1 

"Ακους» Θησεῦν σῶν κοακζν, κατάςασω Ὁ 

Κατοι προκόψω γ΄) οὐδὲν, ἀλγυωῶ δέ σε, 

| | | Αλλ” 

ς. 1085. }ηήσ. οὐλᾷ. ὓς, 1296. Ε, σὐγ᾽ Ίδη. 
Ὑδ. 1250. ἔ, Φαχερὰν δ) ἔχες ὥταν. Ὑδ. 199. ήδι Πως οὐκ... | 



4ΌΒΙΡΙΡΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΒ Ἅ«-ᾳ 

ΒΙΑ, νά ἴ8 ημων 
ΑπάΙΓο δείηθη Λοσαϊ 

Ρτοσηαία Παΐοπα Είαπα, 

Το νοουο οοππρε]{0 -πιοᾶ» 

Ἓ]ιεσοα «πιο πιοπίοπι {αποί ατα 
Μιδερ νο]αρίας 
Ῥοιθααςαθ γοτρί πιοπᾷαοῖ δις, 
Βι πἶχας Ἱπδστία Βάε ακοτί 

ἩἨαπά ἵατο Π]ίαπι πεσαδίϊς 

Οπίας παπο {ασ πιαπὶ[εδίαπα 

"ποπ πα ΗΡΙ Ιπιπαλοί, 

Οττ απ αυ Τατίατα Ὠίῖς 

Όοτραφ Ῥαάογο Ώοη σεοοπᾶ(5 2 
Αυὶ οοεΙϊ 585 ππρί]α ἴταπςδ[ογοπφ 

Ὁά[οδαπι ν]ίαπ εχίγα οπάπο ρεᾷςΏ, 
ᾷιοείταµις ἆαπαιπάα 

ἵνα]]α ΕΡῖ Ροδίµας ἰπίοστοῦ 
Άριά Ροποδααο γἰίαςο 

Ἀρετία Ρατ5 οεῖέ ἴπας, 

Λπάϊ Ιδία, Τμεδεα: ἅπαὶς ίπαε νῖίας δίαίαθ 
απο δέ, ααἶραςδ γετδετῖσ ἵΏ πια] τηίδες 

Ἔπυὶ οχρ]ίραρο, οἰδὶ πΙμΙ] Ῥτοίεσετο;, 

Ρι- 

Ἡο. 1903. δ, πτηνὸνι 5. 15294. Ἐ. ἔν γ) ἠ4µ16γαν6, 

9 2 



149 

ΘΠ. 

ΑΡ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ. 

Αλλ᾽ εἰς τέδ ᾖλθον, παιδὸς ἐκδεῖξαι Φρένα 

Τοῦ σοῦ δικοί», ὡς ὑπ' εὐχλείας νάνην 

Καὶ σῆς γυναικὸς οἶςθον» ἢ τεόπο τιὼ ; 13009 

Τοναιέτητα΄ τῆς γὰρ ἐχθίσης Φεῶν' 

Ἠμῖν, ἔσαισι παρθένειος 2/δου), 

Δηχθεισδ κόντροίς οίδὸς, ἠροίσθη. σέδον, ην 

Γνώμη δὲ νικᾷν. τὴν Κυπριυ πειρωµένην 

Τρούοῦ δώλετ' οὐχ ἐκοῦσα μηχνωαῖς Ἱ- 199056 

Ἡ σῷ ὃ ὅρχων: παιδὶ σημαήει νόσου, 

ὍὉ δε ὥσπερ ἦν δουν οὐκ ἐφέστετο 

Λόγοισμ οὐδ' αὖ, πρὸς σέθεν κακούμενος», 

Ὅρχων οἶφεῖλε πίη., εὐσεβὴς γεγώς 

Ἡ ὃ”, εἷς ἔλεγχον μὴ πέση Φοβωμέη, ο απσιο 

Ψρυδεῖςί γραφὰς ἔγραψε; καὶ δώλεσε 

Δέλοισι σὸν παῖδ”' ἀλλ ὅμως ἔπεισέ σε. 

Οὔμοι. 

Δάκνει σε, Θησεῦ» .. ολλ᾽ Εχ᾽ ἤσυχος, 

Τούνθενδ” οἰκούσας» ἃς ἂν ομωώξης πλέον. 

ΣΑρ’ οἶσθι πατρὸς τρεῖς αρὴς σαθεῖς ἔχων ο 13156 

Ὢν τὴν μίὰν παρεῖλες» ὦ κάχιςσε σὺ α 

Ὑς. 1509. Ρως. θάνοι. Ὑς. 1400. «4. πώ τρόπον" 
Ὑ5. 1391. . Πληγεῖσα κἐγτροίς. Ἡ9. 1597. «4, ἐφείπετο. 



ΤΗΕ, 

Ρ1Λ. 

ΙΏὑΝΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΙ, τι 

Τσαπι {αΠ1εΠ: το ἆποά πια]. αγεί, αίήιιο σα 
Ηης αταϊία πιο οί], αΠΙπηΙΜη ΠΠ Ἠ]ηπς 

Οιοπάσγοπα τί οαδίαΏι ἐπΙ, πίπιο ο]ογία 

Βερίας Ῥοπα οοσοαμποτῖξε, 1]]ΐπο οοπἰησῖς 

ἜΤιας. Γατογεπι, δίνε ΠιασΠΠΙς {ΠΟΠ 

Απίπιϊ απο γοσαγα πηαγε]ῖ5δ. πποςο. 
Άναπιάαε 1115, οὐῖοδα ἆπαο χαλί ππαχπης;, οἱ 

Ας Ρραζιοιίίας 4πΙρ1δ σογάϊ οδί ἆοοις, 

Μουγδα σπα] Ώοασφ δαΐαπι εκ ἴο ΠΙαΠν 

Αιπαν]έ,: ο τα{οις 4ΠΠΟΓΟΠΙ γίπσετο 

Έαπα πι έασ, πηηατῖοῖδ απίο ποπ γοἱοΠ5’ 
Ὀποσπβαϊί: ἀοσγΠιζλμῖδ΄ οπαδδαπι δια 

Τωταία ΡοδίαιιαΙα ΠΠίο ἀοίεχογαί, 

Φος Τα, {δή αἱ οπίου, ἱπρίας Ῥγεσοϐ 

Νο οδί δοοπία5, πηδ(πς, ἴαπι ἱπίαπῖδ α Ῥαΐτο 

Ἠοαβίιας τηοάδ, νἰοίαγο ἱπγα- αάθπα 

1ιάαχίς- απ ΑπΙΠΗΠΙ, ἱπάο]α Ιανεηίς οηα.. 

γεγαπι ἰδία, Ἡο Ἠπ]πδ Ῥτοάεγείαγ νετίίας 

Μείπεπς 5οε]οδίῖ ογἰαϊπ]ς5, {αΐθας διαἰῖτα 

Οοπιππεπία ἵαβρη]α5δ δογἱρδιῖ, ας πιῖδογαπα ἆο][φ 

Ῥογοπϊεν ο[εοίφαο γοταια τί οΓεάσγοδ» 
Ηοι [οί τα Ἐ | 

Πο δΕΓΡΙΟ, Τ]εδοια, {ο αγῖῖ; οχρεοία,΄πηασῖδ 

Το Ρυησεί 1]1ε, απεπι αιάϊοδ, εἰ Ποίρας 

Ὁαπ1σοπα ἁαθῖῖ σταγΙογίριιδ. ἛἜογπας Ι0ί 

Ραιες ορίίοποδ Πρι, αταπα ἵπ Βαπα 

ὓθ. 1911. «4. ἔτευξςι δε 1914. 7ης. οἶμάξη. 

ὃ ὅ 



πήρ ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ ΙΠΠΟΛΟΤΟΣ, 

Ἑϊς παῖδα τὸν σὸνο ἐξὸν εἰς ἐχθρόν τυθε 

Τατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος Φρονῶν καλῶς 

'Εδωχ” ἔσωπερ χρήν ο ἐπείπερ ᾖγεσεν. 

Σὺ ὃ” ἓν τ᾽ ἐκεβῳ κἂν ἐμοὶ Φαύῃ κακὸ 1320 

“Ὁς οὔτε πίειυ» οὔτε µάντεων ὅπα 

Έμευοας» οὐδ' ἤλεγξαςφ οὐ χεόνῳ µακρῷ 

Σχέψιω γ ἕνειμας, ἀλλὰ Φᾶσσον ἤ σ᾿ ἐχεῖν 

᾿Αρᾶς οἀθῆκας παιδὶ, καὶ κατέκτουες. 

ΘΗ. Δεσπορ, ὀλοίμην. Α. Δε λα ολλ] ο πό 1325 

"Ετ᾽ ἐπὶ καὶ σοὶ τῶνδε συγγνώµης τυχεῖνο 

Κύπριο γὰρ ἠθελ ὥστε γίγνεσθαι τοίδε» 

ΤΠληροῦσα 3υμόν' Φεοῖσι δ' ὧδ' ἔχει νόμος 

Οὐδεὶς ἀπαντᾷν βούλεται προθυµίᾳ 

Τῇ τοῦ «έλοντος» ολλ ἀθικάμεσθ ἀἄεί. 13930 

ἘἜπεὶ ο σαῶ᾽ ἴσθι, Ζῆνα μὴ Φοβουμένη 

Οὐκ ἄν ποτ ᾖλθον εἰς τοῦ αἰσχύνης ἐγὼ » 

“Ωστ ἄνδρα πάντων Φίλτατον βροτῶν ἐμοὶ 

Θωανεῖν ἐάσοι. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 

Τὸ μῆ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει καχης " 1335 

Ἔπειτα ὃ' ἡ Φανοῦσ ὀνάλωσεν γυνὸ 

Λό» 

ἴ'ς, 1292. «4/. οὐκ ἤλεγξας οὗ μακρῶ χρβόνῳ. 5. 1399. 7. 1, Σκέψιν παβέσχεςυ 
15. 1935. Ο/ἱσλ ὀλοίμαν. Υ9, 1946, «4. Ἔνεςι --ευδνόµην ἔχειν, 



Τηῃβ. 
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Ἱαοπ]αίᾳ5 ππαπα, ὁ Ἠοσΐ5 ἵπ οαραέ [οτοί 
Τναπθ]αία, απο {αῖ αὈ{ἰπΙ ογαί.. Ό παπα Ραίες 

ἘΏοάεταί, αἱ αοααπι Ῥοδία]οραίς, Ῥγασδειἲς 

Ἱκορίαπαδ Ἰπίεσγαια Πάσα, Ερί {αγοῃ», 
ατα πιο, απο 14 Η]απι που ο5 ο[βοῖο γἱπ 

ὴ ληποιας. Ρυορί, φαὶ που Πάοπι, χοδροΏδα ησς 
Ὑαΐνπα ππογᾶτας, πο ἨΒοπο οχροῃσα τοἱ 

Ρετρ]οεχίίαίε, πες» Υεὶ αχίσιΠι Ώλογαθ 

Βραίίαην απιρ]ῖογί ἀεδίίπαπς ἰπάασ]ηῖς 

πες οχεοταξϊοπ πι. ἵω ελαπν. δρίοι]α 

Ἔογσπετε ποη 5 γεγίία», αἴσιιο τὰ οἴαᾳς ας 

Ῥαΐτεπι ἆεοεραξ, ἰασε ειπα. οτραδίῖ αοἰμοετίςς 

Ῥοτμ ὁ Ὦοηπίπα. 

ΒΙΑ. Ραΐγαςιί αἴτοκ «απίάσπα δοεἶας. 

4 

Ἄεά σπα. {απποΠ. Ργαςῦ]αδᾶ Ἰαππα γεπίας εδὲ, 
1δία Ὑοπεγίδ {αογο σεδἰα Ἠππ]ίπο, 

τας ἔογουςς ἆαπι 5146 οχρ]εί ἱιπρείᾳς. 

ἵαπι οοε]ίος Γιοχ Ιπίεγ Ἰαςο ΏεοῬ γίσοί, 

ΝαΠίας οοουταιηας αἱ οαριά(ΠΙ, 

Ὁποσπαε άποπιαπο οΙήάμμὰς. ατυλτίο [γα]ς 
1αςι Σογί5 ὲο οοβγοπἰδδόξ πιο σος, 

Έτοίαρδα ἵπ ου πα αμα Εαϊδδοια ἀεάσοις, 

Ὑιταπι τί ΑΠΙΠΙΟ ΟΠΙΠΙΙΠΣ Ώποο σΓΙδδίΠΥάΠα 

Ἔαπν ΠΕΡΙ θἴποχεπι Ρρετίτο {απΏσγο, 
Ἐντταία 5εά ΡΓΙΠΙΗΣ ἵπα Ισηογαπί]ᾶ 
Α. ππα]ιίῖα οχοαδαί: ἀοία σου]αχ ἰαα 

ϱ ιοἆ 

τς. 19279 )ς τέδε. Ἡς. 1 1599. Ο πες Φίλτατόν ( ο) ἐμρὶ (ροτῶῷ». 

Ἡδ. 1356. Οἱ, Ἔπειτα 7 ἠὲ 



144 

ΦΟ, 

Β ΠΡΙΠΙΔΟΤΙΠΠΙΠΟΆἈΊΤΟΣ 

Λόγων ἐλέγχους» ὥςτε σὴν πεῖσοι Φρένα. 

Μαλισα μὲν νῦν σοι ταὰδ ἔῤῥωγεν κακὰ » 

Λύπη ὃξ κάμοί' τοὺς γὼρ εὐσεβεῖς εοὶ 

ΘΥήσκωτας οὗ χκίρουσι τούς γε μὴν κποὺς «9/0 

Αὐτοῖς τέχνοισι καὶ δόµοις ἐξόλλυμον. 

ΑΝΑΠΑΙ.Σ Το ΙΠ. 

Καὶ μὴν ὃ παλας ὅδε ὃ) σεύνει 

Σάρκοις νεαρὼς 

Ἐλνθόν τε κάρα ἅσλυμονβείς, 

ΣΩ πόνος οἴκων οἷον ἐκρονθη 1345 

Δίδυμον µελάθροις 

Τ1ένθος «εέθεν καταληπτῶν 

ΤΙΠ, ΑΙ. αἳ ορ ο 

Δύςηνος ἐγὼ πατρὸς ἐξ οἰδίκου 

Χεησμοῖς ἀῑδύιις δελυµώθην. 1370 

᾽Απόλωλα τᾶάλας" οἶμοι' οἶμοι " 

Διά µου κεραλᾶς ἄσσουσ ὀδύναί, 

Κατὰ δ) ἐγκέβαλο πηδᾷ σφθίκελοςο 
. - 3 . ο’ ᾿"Σχὲς, αἰπειρηκὸς σῶμ ὤὠαπαύσω” (Ἔ ἔ.λ 

κ 

5, 1938. 7μῇσ. Μ. νῦν σοί που. Ὑρ. 19345. Ο0ή1 οἷρον 



ΒΗΙΡΙΡΙ6 ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΟΘ. Ἅκταδ 
Ότο. Γγαπάι]επίογ Ίαςο 8ΡΙ Ρεγδιαδογίε, 
Ῥτορτία εχρ]ανΙί Ππογίο οοπιπαίδδαπα΄ ηο[αςε 
Μα]α πῖγοίδα ἵπ ἰο δεἆ απαπη οοπΠαΠί : 

Βί ππο [αγ ἀοίογ. ΠοεΠιε Ρίο ἀῑίδ πιοτί 

Οταίυα, πηα]ί οππι Ῥτοίε δα ῦγαίπχας ἆοππαπας 

λωυςν 

ΠΟ. Ἱη[ε]Ις Ίππο εη ῥγοσεά(ές 
(οἵραδαπα 1Παγεηῖ]α 

ΕἹαγαπιάπε οαρί]1111ο νγογίῖσοπι 
Τοεάῖδ Ιαοεταίαδ πιοςῖς, 

Ο {απι]ίαπι Ἠαπο απα][ῖς 

Ίιπο σα]απηίας Ργοπη!! 
Οαπῖπας ἆοπιο Ιη[εδίας 

Μιςεταρ]]ες Ιποίας] τία 
Ώ]γὶςδ νῖδαπι δαρογῖδό 

115. Ἠεα, Ἠεα, Ίεας 
Ποια τηε πλδεταπα, αΐ Ῥαϊτῖς ος 

Ἱπορι ἴπ]φαῖςδ Ῥεγῖῖ γοίῖς! ΄ 
Ππιογϊϊ τηῖδες, Ἰεῖ τηὶΏΙ ἴογ, απαίςῦ, 
Ο εαραί, ὁ «παπι δβογῖδ 
Ἐχασίίατο ἀο]ογίρις! 

Οετερτῖ ἸΙοοπ]ο5 ροεγοάῖι δρ]ασε]αδς,. 
(ομίρα {ο Ἰα5δαία αἱ τεάἆατι 

Μεαπιρτα φαϊςί]. 

ορ 

ὃς, 1959. Ζ]ήσ. ἀϊσσουσ᾽ ὁδ. Ἡρ. 1359. Οἱ, Κατά Υ᾿ ἐγκι 

Τ 



τ4ό6 

9. 1457. }μῤσ. κατᾶ τ) ἔκτ. 

ΕΏΆΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 

Ὦ συγνὸὺ ὄχημ ἵππειυ» ἐμῆς 

Ῥόσχημα χερὸς» 

Αιά μ) ἔβθειρας, κατὰ ὃ” Έκτενας. 

Φοῦ: Φεῦ: πρὸς Φεῶν» ἀτρέμας, ὁμῶες» 

Χροὺς ἑλκώδους ἄπτεδαθε «χεροῖν. 

τίς ἔδεσηι) ἐνδέξια πλευροῖς Σ- 

Τ1ροσᾷορά μ αἴρετε .. σύντονα δ) ἕλκετε 

Τὸν κακοδείµονε καὶ κλτήρατον 
” ο -- τος 

Τιατρὸς ἀμπλακίαις Ζεῦ , Ζεῦ. τοδ᾽ ορᾷς» 

“Οδ᾽ ὁ σεμνὸς ἐγωὼν καὶ Φεοσέπτωρ. 

“Οδ ὁ σωβροσύνη πάντας ὑπερέχων ». 

Προῦπτον ἐς ἀίδαν σεύχω κατόκρας 

Ὀλέσας βώτο" ἸΝΙόχθοις δ’ ἄλλως- 

Τῆς «εὐσεβίας. 

Εὶς ὠθρώπους ἐπώήσας. 

ΑΓ. αἲ. αἲ. αἲ. 

Καὶ νῦν ὀδύνα μ’, ὀδύνοα βαύει 

έθετε µε τὰλον 

Κα µοι Φάνατος ποιὰν ἔλθοι, 
’ Ν ’ 

Τροσαπόλλυτέ μ’, ἄλλυτε τὸ δυσδαί-- 

Ὑ9. 1969. ἔμ]σ. ἀμπλάκίᾳ. Ὑς. 1565. ἔ. ὑπερσχὼν. 

1365 

1269 

τούς 

37ο: 

νε. 1969. }ηῇ5. Τίς ἐφέςηκεν δεξιὰ. 



ΕὔΠΙΡΙΡΙ5 ἨΠΙΡΡΟΙΥΤΌὌΡ, τα 

Βεε]οταίαπι ο(ΓπογατΏ εἶοι ἵασαπα, 
Οπος ἀοχίοτα ππεα εάπσαγ!, 
Οι ΡεγάιἁΙδίι5 ππῖδογαπι 2 
Οτσ επεσαςς 2 

ΠΠ οἳ Γαυνα]ῇ ρ]ασίά]ς γοσο πιαπῖριας 
Οοπιϊησϊίε α]οεγαίῖ οοΓροτῖ5 
{π[ίγπια πποηῦΓα» 
4)αῖς ἀεχίοταπι ]αἴστὶ αρρ[ίσαί 
Το] Πίο ρ]αοίάα, αοαπα]ί (ταλίία 
Ἆιχα Ἰπ[ε]ίσεπα, ἀαγοίαπα 

Ῥιγίδ εττογί Ρραϊγῖδ. 
Πυρρίίεγ Ίαεο, ὁ Ἱαρρῖΐες, αδρῖοῖς2 
ΘῬ]οσίπε οπδ Ηρρο]γίας Ρεοίοσί5 
Εάαδαφαο οπ]ίου οοείαπα, 

Α Ίοδαᾳιο ππογία]εῖδ αππαὈΙ]ὰ 
ἹΜοάσδίία απἰοσο]Ίοῃπς, 

Ίϊπας ρταεοςρθ {επάο 545 ππηρτας 2 
Φιοσίπο. ῬΤΟΓδΙ5 4Ρ ἶρσα, γίία, 

Ὀ[Ἴγρο ΤοσΙά(μαγ ὁ 
Ἐ γακίταπα οπιπῖς οοερίαδ 

Ῥγο Ρϊοίαία πηΠί ]άῤος 
11οπαῖπος Ιπίου 2 
Ἠοι, Πείο Ἰεῖ, Ποῖς 

Ἠπγδις πιο Τορείῖί ἆο]ου. 
αμησα1ίε ΠΩΙΦΟΓΙΠΙ: 
Ηγιππί ΤηοΓς παϊηῖ πηαπο αἀδῖί 1900, 
Ῥογαία, Ῥεταϊία 
Ἱη[απδίας 5οτ{ῖδ ΥΙΓΙΠΙ. 
Ό Ιαοδαπι οοη{οάἶαπα οοΤρ5 
Ἠπίαδαπε απγας Ἰαοῖδ ἆοδεγαῃ 

Λη» 
Ἡ9. 1966. Ζ]ᾳ. ὅδην" --- «4, σε]χω πα γᾶε. 9. 1965. ΣηᾖΒ. εὐσεβείαρ. 

2 



148 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΠΠΟΔΥΤΟΣ, 

μο ' ἀμφιτόμου λέγχας ἔραμαι] 1474 

Διοαμοιράσαί ο 

Διά τ᾽ εὐνάσαι τὸν ἐμὸν βώτον. 

Ὢ πατοὺς ἐμοῦ δύσάνος ορ ν 

Μιακδόνων τε συγγόνων 

Παλαιῶν προγεννητόρων. 1380 

Ἐξορίζεται κακὸν » οὐδὲ μέλλει" 

"Εμολέ τ ἐπ ἐμὲ, τί ποτε τὸν οὐδὲν 

"Οντ)  ἐπαίτιον κακῶν 5. 

Ἰω µοι µοι" τί φῶς 
-. ο σαι 

ΠΠῶς ἁπαλλάξω: βιοτὰν 1385 

Ἐμὰν τοῦδ᾽ ἄναλγήτου ποίους 

Έΐθε µε κοιµάσειε τὸν δυσδαίµονα 

“Διὼυν µέλαιναο γὐκτερός τ’ νάγκα, 

ας Α ΝΑΕΒ ο 1 

ΑΡ. ”Ω τλῆμονο αἵχ συμίδορᾷ συνεζυγης; 

Τόδ᾽ εὐγενές σε τῶν Φρεῶν δώλεσενν 13099 

ΠΠ, (Έα) ΤΩ 9εῖον ἐμῆς πνεῦμα" καὶ γὰρ ἐν κακοῖς 

ΊΩν ἠσθόµην σου, κοϊνεκοικδίσθην δεµας. 

Ἔκν ἐν τόποισι τοῖςδε γ΄ "Αοτεμις 95, 

ΑΡ, Ω τλῆµον, ἔσι" ἴσοί γε Θιλτάτη 9εῶνο 

ΙΠΠ. “Ορᾷς µε, ὅέσποι ὣς ἔχω, τὸν ἄθλιον 5 1307 

ΑΡ,. Ορῶ. κατ ὅσσων ὃ) οὐ νέμις βαλεῖ δάκρυ. 
ΙΠΠ. 

Ν9. 19756. ᾖ, μονά μ’ ἆμφ. ἸαγΚ/. Ὑς, 1978. }μᾖσ. Σδύςηνος. 
Ὑ9. 1370. 8ο, ἴἴΔμδρ0Ώ. {ήεάί εἰ {αρ 9.185. {ω/ᾷ. Πώς δ’ ἄπις 



ΕΌΠΙΡΙΡΙ5 ΗΓΡΡΟΙΙΥΤΙΦ το 
Αποϊριίεπα πηῖΒΙ Ροττὶσιίο ]αδίαπας 
Ῥατεπίῖδ ὁ πηῖδεγα οχορΓα[ῖο, 
ΘαεοεΙππάαε εοσπαέαπα σοηι15» 
ϱ παοσοίππαας Ῥγοσοπίίοτες 
Οοπίαππαταπί δοε]ετα, 
Ἠίο ἰογπηίπατί γἱάθο; 
1!]οταπα ἵπ πιο Ῥοεπα τοάαπάαξ: 
απ οεἱοτῖ αρρτορεταί Ρεάς, 
Με ορεοίαξ, ααὶ δα Π]ογαπχ {8πχεα 
Ῥοε]εγαπι ραταδ οἱ ΙΠίασεσ, 
Ἠεῖ πηῖμὰ απἷἀ πσπο εἰοπιατ 2 
Ἠεα ππρεοτ ἀο]οτίρας, 
Οἵ πιασηϊἑαζἶπε ΟΠΙΠΕΠΑ: 
Ώεηδαπα οργααπί, 
γιίαπι εχ 15 ἆποπαπι πιοᾷο 
Μδογαπι. οχίπιαπη 
Ὀ παπι ἆπγα Ίοσο πεορδδίίας 

Μο πος(ῖδ. οΏδοιγα 
Ίχαπο ουγμαί σα]]σίπε ἵ 

οσο, 

Ὦ]1Λλ. Ο δοτίῖς Ιπ[εμςῖς, εἶεα 4 αΠχ σταγα 

Τε εα]απίαιῖς ορρτγϊπί πιδεγας ἵασαπα ἓ 

Απιπιϊ ἴαὶ ἴε ρεγά]ά1ί σεηεΓγοδίία5, ἳ 

Ἡ1ρ, Ὀινίιπι οἁοτίς ὁ δαανῖς Ἱα]λίας | 
Νία]Ι5 ]οεί 1αοεαπι ἱπιρ]ῖσαίας αδρετίς, 
Βοποί ίαπιεῃ ἵε, 4οσγαππ(πε δα οὐ παΗῇ, 

Ὠίαπα 1η Ἠϊδς ΕὨϊαπα ΙΠ 5 οδί αθἀΙβΙ15. 

ΡΙΛ. Λάεδί, πιῖδες, απιαπἰίϊἰδείπα Ἠΐο ἴπῖ Ἔλοαι 

Η1Ρ, Υιάεσπε Ἰλοππῖπα ᾳπο ἵπ δίαία τες δἱΠέ πιο 
ΜΙΑ. Ὑϊόεο, ϱεπῖδ παπατο Ιαζτγηιαδ. Γα5 πεσαϊ, 

ΗΙΡ. 
Ὑς. 1959. }/μήζ. προσεζόγης. γε. 1203. {7. ᾗ. δὀµείσι. ι- 

Ἰ ὅ 



1ο ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΤΤΟΣ. 

ΙΠΠ. Οὖκ ἔσι σοι κυνχγὸς, οὐδ᾽ ὑπηρέτης, 
ΑΡ. οΟὐὖ δῇτ' ἅταρ µοι προσίθιλής  ἀπόλλυσαιν' 
ΙΠΠ., Οὐδ) Ιππονώμας ο οὖδ' ἂγαλμάτων Φύλαξ. 
ΑΡ. ἆΚυύτοις γὰρ ἡ πανοῦργος ὧδ᾽ ἐμήσατο. 1409ο 

ΙΠΠ. Οἴμοι. ροῶ δὴ δχίµον». ἤ μ ἄπωλεσε. 
ΑΡ. Τιμῆς ἐμέμβδη» σωβρονοῖντι ὃ) ἤχβετο.. 
ΙΠΠ. ᾿Τρεῖς ὄντας ἡμᾶς, ὤλεσ, ἠσθημαι, υπβις 
ΑΡ. Πατέρα τει καὶ δὲν καὶ τρίτη ἕυνάορον. 
ΙΠΙΠ. "Ομωξα τοίυν καὶ πατρὸς υσπραξίας. 14ος 

ΑΡ. Ἐξηπατήθη δλύμονος βουλεύμασίν. 

ΙΠΠΠ. ΄Ω ὃυσάλας σὺ τῇσδε. συμθορᾶς πατβδο 
ΘΗ. "ὍΟλωλα» τέκνο  οὖδε µοί χόρις βίου. 

ΙΠΙΤΙ. Στένω σὲ μᾶλλο., ἢ μὲ, τῆς ἁμαρτίχς. 

ΘΗ. Εἰ γὼρ γερμ» τόνο οἰντὶ σοῦ νεκρές. 14το 

ΙΠΠ. 3Ω όῶρα πατρὸς σος [12σειλῶνος πικροί. 

ΘΗ. Ὡς µή ποτ ἐλθεῖν ὥρελ' εἰς τοὐμὸν σόμα, 

ΙΠΠ, Τί ὃς ἐκτανές τ᾽ ἄν μ᾿. ὡς τό ᾖσθ' ὠργισμένος, 

ΘΗ. Δόζης γὰρ ἦμεν πρὲς νεών ἐσίθαλμενοιν 
ΙΠΠ. (Φεῦ.) Εἰδ ἦν ἀραῖον δαίµοσι βροτῶν γένος. 1415 

ΑΡ. Ἔπσο οὗ γὰρ οὐδὲ γῆς ὑπὸ ζαδον 

Θεᾶς ὥτιμσι Κὐύπριδος ἐκ προθυµίας 
᾿Οργοαὶ κατοασκήπτουσῳ, εἰς Τὸ σὸν δέμχς, 

Σῆς εὐσεβείας κογαθῆς Φρενὸς χαρι. 

Ἐγὼ γὰρ αὐτῆς ἄλλον ἐξ ἐμῆς χερὸς» 1420 

ὋὋς ἂν µάλισα Φίλτατος κυρῇ βροτῶνν 
Τόΐοις ἀθύχτοις τοῖσδε τιµωρήσομαι. 
Σοὶ δ, ὦ ταλαίπως ὠντὶ τῶνδε τῶν καχῶν» 

Τι 

ὃς, 1998. αγ. Γεοἳ. ἀτάρ τοι Σύσποτμές ᾿ ἀπ. 8. 1493. /αγ. 7.εεΡ. 

Έχεσεν Κύπρις µίκ. ἔ. ὤλεσο ἤσόημαιν µία. 9. 1419. {Μέδ. Φενοίμαν. 



Η1Ρ, 

014. 

ΗΙΡ. 

01. 

ΗΙΡ. 

ΙΛ. 

ΗΡ. 

01Δ, 

Πιρ. 
ῬΙΑ. 

ΗΕ. 

ΤΗΕ, 

ΠΡ, 
1Η8, 

ΠΕ, 

ΤΗ8Β, 

ΠΡ. 

ΤΗΕ, 
ΗΠΙ. 

ΛΑ. 

ΕΠΙΡΙΡΙ6 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤΟΦ. δι 

Ὑεπαίογ Ἰαπά, Πεο δΕΓΥΙΘ΄ αππρΗας οδί {πδ. 
Ίου απαρ]1αδ; 5οἆ ΠΙΟ: ΕΡῖ παπο ἱπαπαίποί, 
Ὕοπαο ἀοιπίίογ οπογαπα, απί δίαίαο οαδίος (ααος 
Ἠαοο πιαδΗΙηαία Ύεηας ἁο]οσδῖς ατγίριις. 

Ηεἰ Ποὶ Ίλεαπι Πίο 4σποδοο {πας πας Ῥεγάμά[ε, 
Ἱταία πΙ]]68ε αΏ5 16 Ποποτίρι5 οοΙ, 
Ὑπίαιπααε οαδπιοπία, οἰαταια. οὐογαῖ, 

[δι γίἆεο ἰγος Ιη[εδία Ῥετάίάιι Ὑοεπαςς 
Ἔοσας, εἲ Ραγεπίεᾳ, ἰεγιαιπααςο οοπίασσιας 
Ώερ]ογο Παϊδεγαια Ῥαϊγίδ ἱπ[ογίαπῖσηις. 
Ἴλοαο νο]απίαίο 1]]α ἀεοερίαξ “αἲι. 

ΜΙςεγαρι]5 {οχίαµα ἵε αῑβίκίε, Ραΐογο. 
(παίε Ῥεγῖῖ.. πμ παογῖς γἱία αοεΓΡΙΟΓς 
Ειταίαπα οὗ Ίος πάπα, Πας Πχσαπι ἀο]θο γίσσιας 
Μος ὁ' πα] δαρευπάα Ῥτο ἴο παἰίπαιι {οτοί | 
ϱ ἆοπα Νορίαπί- ραγοπίέῖα ποσία | 
Ναπααθπα 1] ΠοβίΓο οἱ οχο]ἀἰσθεί οτο τος 

Άεσιε περᾶδθες ἱπροίὰ: Ιγ49 ΟΟΠΟΙ{ᾳ8. 
Ἰεηίεια ΕὨεῖ τεοίαπι εΓιραεγαπί «οΕ]1ΐ08. 
Ἠεί απαο ἴπ. Ποιαίπεςδ. 1λήναπη εχοογαξίο ἱτγαῖε 1 

6ο5σά, σαϊ εδ, Παπά Ὑεοπετίδ ἵα {6 ἱπίαξσίας 
(0 Ιθίποσα ποοίδ οολάεπίησ, ομ[ο" 

Ῥ]τοίαιίδ, "οἱ τεοῖ εχο]ίαία Ῥεοϊογίδφ. 

Οταάείαίεπα: ἵα ἴο ὰ {εγαῖη σααο 'εχεγοι][ς 

Ὦ)]οἶδοας Ἴαεο, άπευιάαιπ(αο φιΙ οαΓΙδδΙΠΏΙ5 

Τπίοι Ποιλίπεςδ οἳ ἑδί, Ίπαπα οοοίἆᾶιπα ηιθα; 
Άτοας Ἱπογίίαρ]ῃ] Ιοίαπι ρίοι]ον 
Αι ἰο γἱοϊδδίτα΄ Ῥτο Πΐ5, Ἰηίδες,. {απείδ πια]5 
"Ἑτοεσεπίαρ τορεπάαπα ΠοΏογεδ ΙΠ6Ιγιο 

Ρος 

6. 1419. Β. ἔκτανές ᾿ ἄν. 8, τή.  Εἶτ ἦν --- γένος» 
Ὑδ. 1415. «ὐ. κατασκήφ»ὐσΏ. Ύ8. 1491. 0441 κνροῖο 



μα ΡπτΡΙΠπιΙισώσφλησα» 

Τιμὰς µεγίας ἐν πόλει Τοοιζηία 

Δώσω" χόρχι γ36 ἄζνγες γάμων πόρος 

Ἰόμας κεροῦνται σοὶ ὃ᾽ αἶβνος μακροῦ 

Πένθη µέγισα δεκρύων καρπούμεναι. 

᾽Αεὶ δὲ μµουσοποιὸς εἰς σὲ ποιρθένων 

Ἔσαι µέριµνα, κοὺκ οἰνώνυμος πεσὼν 

Ἔμως ὁ Φχίδρις εἲς σὲ σιγηθβήσεται. 

Σὺ δ ὢ γεραιοῦ τέκνο Αἰγέως, λάβε 

Σὸν ποαῖδ ἐν ἀγκοίλησι, καὶ προσέλκυσαι. 

"Αχων γὰρ ὤλεσάς νυν 3 ὤνθρώποισι δὲ » 
» Θεῶν δδόντων), εἰκὸς ἐξαμαρτάνευ. 

Καὶ σοὶ παραιῶ πατέρα μὴ συγεῦ σέθυ; 

Ἱππόλυτ” ἔχεις γῶρ μµοῖρανο ἢ δερῥάρης, 

Καὶ χο» ἐμο γὰρ οὗ νέμις φθιτοὺς ὁρᾷν 

Ούδ᾽ ὄμμα χραίει 9ουασίμοισιω ἐκπνοαῖς, 

“Ορῶ δὲ σ {δῃ τοῦδε πλησίον κακοῦ. 

ΣΠΙΙ. Χαΐρουσα καὶ σὺ σεῖχε, ποαρθε᾽ ὀλβία. 
ἹΜοκοὼν ὃξ λείποις ῥᾳδίως ὁμιλίαν 

Δύω ὃδ νεῖκος πατβὶ., χρηζούσης σεθεν" 

Ιζαὶ γὰρ πάροιθε σοῖς ἐπειθόμην λόγοις. 

Αἷ: αἲ- κατ ὄσσων χιχάνει μ ἤδη σκότος, 
-- ’ { , 

Λαβοῦ πάτερ µου» καὶ κατορθωσον δέμας. 

ΘΗ. "Ωμοι τέκνο τί δρᾷς µε τὸ ὁσδαίμονα 

ΙΠΠ. Ὅλωλα καὶ ὃὶ νερτέρων ὁρῷ πύλας, 

ΘΗ, Η τὴν ἐμὴν ἄναγνο ἐκλιπὼν Φρα 

15. 1427. ἔ, καρπουµένφ. 8, 1439. ἔ; γεΓΣ. ἐ5ὲ δρΗΓΙΗ5. 

1425 

1630 

1435 

1449 

1445 

ΠΤΠΠ. 



ΗΠΗ, 

πυπιβιρΙθ Ἡτρροιντυς, 

Ῥου οἰνίιαίῖ οπιπία Ίσοα. Ὑἱγαίπος 
Θαδίαε α.πεοδ, Ῥος δραίῖα Ίοησα {οΠΠΡΟΓΙΤΑ, 
Ἴοη5ο ΠΡί Ῥοπεπί οαρί]ο5 γετίῖοε: 

ΕΙαϊάϊΐσαιιε ἰεδίαραπίασ Ιησεπίοπι σεπῖ5 

Μοεςίᾶο ἆοἱογοπι, σαπ]οιί Μιαςίοῖς 
Το 5εππρες Ἱηπαρίαο Ιαβεπίο 4ο [πο 
.ποίαθ Ῥριε]]αε ρεγδοπαβιηί. σ]οτία 

Ῥορι [αία ἴο οοπιϊἑαὐίέας ποπ ἵπβπιας 

Ῥμαεάτας ἴπ {ία απο; θἱ]επίίο ἰεσείατ. Λί 

ΘΒοπῖς Αοσοί Ρτο]ο ἔπαπα έα βαπα 

ϱοιπρ]εσίογε α]ηίδ, αἆ {ο εππιάαε ἶαπα αἰίτα]θ, 

{ηνιίας Π]απα Ρρογάἰάϊδι. Θδίο ταΗϊ 

Ὀΐναπα γο]απίας, οἱ », Ὀϊῖ κιαἰαεπίῖρας 

»» Μίταπα ηἶμ]]. Ποπηίηςς .ἵπ «ΓΓοσοπι ἐΓα]ῖν 

Αί ἰα Ἱογίος, πἱ πο Ραίτεπι οῖο γεχοδ {πάν 
Λά πιοξίοπι ασαπἰ ΗΙρρο]γίο παπο ἵαα [αία {ο: 
γΥαΐα, πεαπε επίπα πηβὶ ἰπίποτὶ Ὠιογίαος 

Έαδ εσὶ, Πο(πο πιοτιεηἰῖδ οχίγοιπο λαλία 

Ῥο]]αῖ οου]ος, ΄ ἵο γίάεο γἱοίπαπι Ἠπίο πια]ο, 

Ὑα]ο ἴα γἱοϊδδῖπα, αο γαάε [οἰοιδείπια 

Πηίος Ίεας ὁ γῖτσο, οοπδαςεἰαζ[πῖς 

Ώιαίατηαε απαῖοαπι {πας Γαοί]ο ἵία ἀεδογῖς, 

Τε Ῥοδία]απίο ποχία αμςδο]αο Ρραίγειη. 

Τιδείς, αἱ απίαε, ραταῖ 6οΠΙΡΕΓ ἰπίς, 
Έλοι, δαΡ]ε οοιι]ο5δ Προς οα]ίσοι Ππο 

Ῥαϊΐεν αρρτεµεπάα, οοἵΓρα5 εγίσοηδ ΤΠΟΙΠ1, 

159 

ΤΗΒ. ΕΠΙ, πεα, ααἷά ασστεάίαν Ποπαϊπια πηϊδεγγίσλας ὁ 

Π{Ρρ. Ρο, ἵπ[οτογαπα 1411 Πίστα ΟΕΓΠΟ {0Γ08, 

ΤΗΕ, Αιρ, οἱ πποΓῖς τε]πααςοςδ πο {αἃς 

Οαἱρα σταγαίαπα ὁ 

Ὑ. 1641. ἴ, Ἀικρὼν «4. λείπει. ν Ἡ6. 1444. «4 Λύσω. 

Π18. 



τ54 
ΙΠΠ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ,. 

Οὐ δᾷτ', ἐπεί σε τοῦδ ἐλευθερῶ Φόου. ' 

ΘΗ.-Τ/ Φής; ὠἀδβήις αἵματές μ ἐλεύθερόῃ 14ο 

ΠΠ. 

ΘΗ. 

ΘΗ. 

1Η. 

ΘΗ. 

Τὴν τοζόδἁµνον "Αρτέμυ μαρτύρομαι. 

Ὢ Φίλτα), ὡς γενναίος ἐκθαύη πατβίς 

ε Ὢ χλε. κλὶ σὺ» χΑἲρΕ πολλά, μοι» πάτερ 
”. ν ο. 3 κα ο) Ἡ Α-- 

. ὍΌμοι Φρεὸς σῆς ευσεβοῦς τε, κῴγαθης, 

Τοιῶνδε παίζων γνησίων εὔχου τυχεν. 455 

Μ νῦν προδΏς µε, τέκνο» ολλ ρῤτερεν 

Κεκαρτέρηται τᾶμ᾽  ὅλωλα γὰρ. πάτερ... 

Κουύφον ὃξ µου πέόσωπον ὡς τάχρς πέπλοίς. 

Ωω κλεν ᾿Αθηνῶνε ΠΠαλλάδος ) ὁρσματα 

Οἵου ςερήσεσ ονδοόε; ὦ τλήµων ἐγὼ» 1460 

Ὡς πολλὼ,» ἸΚύπέιο σῶν κακῶν μεμνήσο]ιαι, 

πα αμα. ος 

ΧΟ. Κουὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πολίταις 

"Ἠλθεν ἀέλπτως. 

Πολλῶν δλκρύων Ἔσαι. πίτυλος 

» Τῶ) γὰρ μεγζλων ἄξισποθεῖς '' Ἱός 

» Ὅημαι μᾶλλο κατέχουσῳ. 

6, 145ο. «4. ὦγήσειδ. Ὑς. 1454. «4. εὐγενοῦς. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΙΟΛΤΤΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΗΦ ΟΡΟ Σ. 

οἵσς, 



ΠΡ. 

ΒΕΙΠΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥ Π5ς, 

Νεπίίφααπα. αἱ Ρίασπ]ο 
Το οπεάῖδ Ἠα]α5 Πβογαπι ῥγοπιηςῖο, 

ΤΗΕ. Οἱ Πβεγαπα Ίαο α οπεάο πιο Ργοπηποίας 2 

Πη». Άγοι Ῥοΐεπδ τη! {οδίῖς Ἰογαπα δίί [οα, 

ΤΗΕ. Οατίδδῖπο, τί σοΠπετοδα ϱ5 ἵη ραίτεηι ἱπάο[ος 

ΗΙΡ. γαϊο ία αποαο παΕΙ, πα Ραΐες, {οησυα γαί[ο, 

ΤΗΕ. Ποι πηοπἰῖ οσγεσίαπι Ῥοπαε Ιπάο]επα, εἰ Ρίας| 

ΗΙΡ. Ῥτεσατο, θεπαπαε Ί)οο ο[αδπιοςί 

Όι Ρρτο[ῖδ ε[ῇῃοιατα, σεπῖίου, ΡαΓΙΙζερ8. 

ΤΗΕ., Νο παΐο ΠΙΠΟ Πε ἆθδεγο, αἱ Γογί ο5 απίππο, 

ΠΡ. Εἰογιῖ Γα1, 5δεᾷ 8αογα ΠΠΟ Ἡ]Ε ΠΠΟΓ6 Ταρίΐ. 

Οογςδδῖπια ΠΩΙΗΙ γοδίο γι] ίαπα οοηίοσθ. 

ΤΠΕ, Ο οἰατὶ Αιλεπιεηδίπα, οἱ σἴπια] ἵππαρας 

Έπος ἈΤίποιγαοα, 6ο γίτο Ῥγϊγαιαίηϊ 2 
ΜΙδεγγίπηΙπι ὁ πο! παπά ἴΠΟΓΙΠΙ 6αορο εσο 

Ἠτἰδίῖ5 ππαἰογΙπη Ίλεα τουογάαμος Ὑεηας 2 

ος 

ὉΠΟ. Οοππναπῖς Ἠῖο Ῥογος]]ί 
Οινίαπι αΠΙπιος ἆο]ος ΟΠΙΠΙΠΠΗ 

Ίος ἱπιρεία ἱπορίπο ΟΡΓΙΕΠΣ, 
Ί,αογγππαταπα. αΌογος 

Ὁοπ]ῖς {οηίες Ῥτοβα επί, 

ον Ργαοδίαπἴπη Ἰαοίαδ ΥΙΤΟΓΙΙΠΙ 

»», δοη Ἰεγ]ίο αΠΙΠΙΟδ 

»» ΝοτίαΙαπα Ρρεγδἰτιησιιηῖ, 

ΕΌΠΙΡΙΡΟΙ5 ΠΙΡΡΟΙΥΤΙ ΕΙΝΙ5, 

οσσο, 

το 

105 



. πρβχοί, αὐῦ ος μή 
ο ο ῤρλως «κ. 

μή 

. «Ιαὐ ἕνα ας 



ΑΡΝοτα τος Ες 

ο ή ος 

Ὁ ο τς Ἑ ὉΝΜ., 





ο ο ΕΝΑΕ 1 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΟ 

1 

Ε, 

Ν 

ντ ΡΕ 

πΕιτρΡροὶἹ ΥτὮΜ, 

Ν 

Ύποσσσις ΤΙΠΟΑΥΤΟΤΣΤ 1] Άιίσις α φενῶν» Πηχῖτ εΧ νΙε]ηϊῖς. --- 6. το, ἵῃ 
ππεπίἁπι Ὠταπιατϊ5 τεργαεδεπῖαν{ο «ια: 
1ε ἀεάεται εκ ϱοἁἱεῖομς σιῖς «τες 
η Ῥτίπια ῥομο]ίοτηπῃ ΕάΙΠΟοΠΕ6» Πὶς Πίς 
Ταπ:επ επεπάατς ςεοΠρίατα ες 0ο. βα- 
τὶς. ἴηπ Εἰοτεπήπο Οοά,. Ῥτοδταϊ αΓσι]- 
ΙΙΕΠΤΗΙΏ ὁ ο αῑς Γετατ ἵπ Ραρ.ρέοής Ἔτα- 
σοεάϊατυτι Εάά. Ἠϊπο αὐεδὶ αγσαπιεηίτο 
ς«ὐλρ]εσῖα γνεῖις αὐποτατίο ΠΙΙΠΙΠΙΘ ζ0Π- 
τεπ;πεηπόάᾶ. --- Ίε ἀῑνειεῖς Ιεοιϊοπῖρας 
φατῖς ετῖι ποππυ]]ας απϊσϊί5εε, Ὑς. 9: 
ουῖα Ῥτδείες Ρεςῖς, 6οάεχ 4Ποαπε ἆαῦατ 

Β 

Ἐ]οΥ. μίαν τῶν ᾽Αμαζοιίδων Ἱππολύτην 
Ἱππολύτνν ἄστε πια], αἴιαπι οὐ «{γτε- 
μέο Αντιόπη» αποᾶ 15 νεῖας δίταβας 
πιαιτῖς Ἡἱρροϊγα ποπῃεΏ α]τοτὶ δις σα]ς- 
56 ν/άειυς, --- Ηιρροϊγιιπ ν. 5. Οοἆ. 
Ἐϊοτ. ἀῑκῖ κάλλει τε καὶ σωθροσύνῃ δία- 
πρέπεντα., ηὈ{ νυ]σατΙ διαφέροντα. -- Υ5. 
5, Οοά. Ραγὴ. Ἰαθεῖ, τὸν Μίνω τοῦ 
Ἐρητῶν [βασιλέως θυγατέρα. ΟΠΠΙ55Ο Ποπί- 
Ἡο ΤΙΑἴΕΙΠΟ καὶ Ποσιφάης' αποά ἵπ γυ]- 
σατῖς Ἱεσίτητ Εαά. αάῑεεῖιπι, -- 5. 7. 
τεσῖε ὅἆαῖ εἴίαπι Ρατῖδ. 004. μετὸ τῆς νυ- 
ναικός ΔΙΤΕΤΗΠΙ» ΥΙΠΙΟΞΟΠΙ μετὰ τῶν σνγ- 

6 

α1ῖ5 Τ4ἀ. εταΠῖ Ιδίᾷ» τὴν Φαίδραν εἷς ἔρῳ- 
τὰ παρώρμήσε» τέλος δὲ τοῖς προτεθεῖσιν 
ἐπέθηκε᾽ ἂε απο ΠΠ ὀπέόηκε τοςς- 
ΡΙ., Πππιαταῃ α 0οἆν ΕΙοτ. ρτο ἔθηκε, --- 
Οέπαε θεα µήπίΓ. ης Πὶς εάΐτα δπτ, ἶπ 
Οοἆ. Ἱερμπιασ Ῥατῖς. αὐϊ Ῥτο θέλων 38- 
ᾳὖε αε Ε]ογ. νεῖδα 16 ἀθῦαξ σπεύδωνο 
εἴ ν. 17 λέλτον. Ὀὶ βίβλον βεπῖροῖι {γτε- 
Π115. --- 8. 9Ι ῬοδίτΙῃπ εκ Ῥουῖς, τὴν 
μὲν Φαίδρα» οὗ κατεµέαωψατο  ΏεηΙε ἆἁιι- 
Ὀ1το απῖπ Ἱτα ἀεάετὶε «{γφερίης, εὈῖ νἰτῖο- 
8ο νυ]σβίιτ, τὴν μὲν Φαίδραν οὖκ ὥτε- 
πέμφγτο. ἵπ αἰῖς Εάά. κἰπιρίεκ Ἱερίτις 
ἐμέμφατο. -- 5. 98. εκ α][ς Εάὰ. τεςθ- 
Ρὶ τιωὰς 20μ ἐπιχωρίους ἐγκατωστήσασθαι" 
ἀσοά ε5τ Ίπ Εά. 1 ΕΑὲ, τικὰς ἔφη γῆς ἐγ- 
κατοστήσασ2; Ριαεῦεπι Οοά. πμοσιθ 
Ρατῖς. ετ Εἶοτ, Ἠϊπε βετ]ρί αἄοαιιβ Ρο- 
τεσῖῖ» ῇ ἐγκαταστήσασόαι. --- Δτα6ιΠΠΕεΠΙΟ 
ἁταπιατῖς Ἱστα τεοῖε 5 ῬΙαπσαπεητ Ιω Ἐάα, 
115. ἡ σ»:νὴ τοῦ δράματος ἐν Τροιζηνι κεῖ- 
ται. αὈξιτάα, πας Ρτοδίαπε ἴπ Εὰ. 4/- 
φεη(Σ» ῬΙβεδει ετίαπι Οοά. βΡατῖς., Ἡ 
σκην] τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Θήῤαιςο. 

ρ6) ασας 



16ο Εφ οφ η ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 
! 

αἴἲαα {οιάἆεπι νετοα Ἱεσαπτατ ἵπ αἲδι- α τίς εοπιήπαἶς αριά σιούσεμη Ε]οτϊ]οσ. δν 
π]εηῖο Οσγροάἵς /οἱσὲ Μ,. ΠΙ. Ρ. 661. 
ευ]5 2πεἴοσ» τὸ δὲ ὁρῶμα » πηυίε, τῶν 

πάνυ ἀστείων. π ἵπ. Πε νετετς ποξὰε 4η 
Ἠιρροϊγιιαπι Ἱερίτισ. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πρώ- 
των», 9ὐαθ ἵαπιεη αἰίτετ εερὶτ 7ο. «4/9. 
{αζγῤοίως Ὦ. 6. Ι. Ρ. 612. --- Τη Ποῖα 
ςυδ]οοῖα πιαἰα οπιίσδαπῃ νετ Εδιδά» 

γθη εκ Οοἆ. Ρατῖ. τε]. Ουποά ἆε- 

ἀεται «{Γτεέάς εκ Οοάὰ. Ρρίοσς] ἆιι- 

Ὀἱο. Ποπον -Ατειοηιϊδ Αιποί. τε], 

ἐπὶ Αμείνονος ἄρχοντος. Ἱπίει ἀἴνειδας 

Ἠπες Έοτπια ποππ]ηίς Ιερ]ῆπια ν]άειυτ ἸΑ- 

μείνων" Ὁἱ δα /πιακὲο νἶδα Γη]Εν ΠΠεμαδίου 
ει ΑΔ. δΛεηε]εο. ἵπ Οοἀ. Ρατῖς. δετῖ- 
ριίππῃ Ιεσίτισς ἐδιδάχθη ἐπὶ ἀμείνῶγες ἄρ- 
ωοντος ὀλυμπιάδι ἐπὶ (95ἱς) πζ΄ο ἔτει τε" 

τάρτῳ. Όε Ίδια Ατεμοπτίς αδεηῖεδ Πο” 

πηῖῃς Πΐς νιι]σατῖς αδὶ δυΠτ 7ο. Λ7ειγοέάς 

4ε Ατεᾖ. 11, ο. 3 15. (αεαµὐοῃ. ΛΠ. 

ἹἩ ὤἄΛεῃ. Ὑ. ς. ΧΝΙΠ. «4ε5. ζεπασήι» 

η Ὠέος. 1,αεγὲ. Η1. 4. εἲ Α. [εμεῇης. 

η Γ/οᾷο/. ιδέο. ἵο Ῥ. 599. αμα 1η 

Ώθπι εαάεπι αάμίοει {. δεμέλε[ως ἵπ Ερὶςτ. 

θά ο. 11) Ῥ. 55. --- 1 Ἠΐδ. αὖαε 

ςυλσϊηπῖισ ες ιδ{οὐαεὲ Ἐ]οτί]. δετρίο» 

ποπιοταῖα Ζοβγτέ Τλειάν Πίο π Ἡπη]ηε 

πιο ποπ ἀαιϊπευίτ. --- Ππίες ἀταιπατῖς 1η- 

τοπ]οςιίοτες Θεράποντες δυΠῖ τεροδίξ» ἃ 

οἶοτο ἀῑιίπειϊ ν. 615 εἴἶαπι ᾿Εξάγγελος ». 

Ρο ἕτερος ἄγγελος» ἐΧ 094, ΡαΠἱδ. νΝ. 

776. ΡτοροΠῖ ροῖμ]δ5εζ. 

Ίζ6, 1. Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι ] Ρ/Λ//ο. 

«αι ΤΙπιαδΙΟΠ». Ηἰρρο]γίο εεῖετα ΠΟΠ 

ἄιςκιπι]ΐ5., 5δεᾷ οἳ ἴδια ευ]ρᾶε. αια 5ο” 

Ίᾳ ρεεσανίε 1 Πεσίάς5» ΙΠ5οΏδ» 8ΔΕΤΑ γε- 

πετί αιοτῖάἰε Εαείεσατ: ὁὲ Υ. Α. ΝΤ. Ρ. 

ο. 8» πολλὴν 2ὰάρ οἱεῦαῖ., ἠγοῦμαι τὴν 

θεὸν [ἐν] ὠἀνθρωπείοις τε καὶ θείος πράγ- 

ῥασιν Οοπίςδαη Ἠ]ο Ρτ:οροβίτίοπεπι ἃ 

ἀεδερίοίθ» αἲοά Ιατε φιςρίζααίτιτ ή, 

Εἰεωκίεγήνς. η ΜΙδεεϊΙ. Οδ. Η1» υ. 

ιο. Βππαπῖ Εγέρίώςς νετθα » οὔγετ- 

φαΐα ΛΛῤΙ]ογαϊο. Ιπ τεδιδ Πῖε τα Π- 

πιαπίς ο ἶαπι ἀἰνίηϊς πιαβηΏαπη Υίπι Όνσσπι 

Ἠαδενο φιαϊτπευαῖ» αὔαπις οπιπΊα Ρεινᾶ» 

ὀεηῖοπ» Ρταεῖετ ςεῖετο ΡοξτᾶῬδ» Έτα- 

πὶοὶ εεεἰηετωπῖς πεπιο 1πςυ]επτῖ!ς εχ- 

ρἱἱσμίτ Φορβοςίο Φερῖεια εἴ ἀεςεπι 5επα». 

Ῥ 

6 

0] 

3986, 4ο. (6701. Ρ. 999» 341. Όε 9. 
απο ἵαπίΙπι ΡΕΙΠΙΟ5 νεΙδ5 αἱροπαπι. ραῖ- 
επι ες Ρ/µ/αγεμξ Τ. 1. Ρ. 757. Δ. δοτῖ- 
Ρῖο5 εππεμάατ]αδ: | 
3 - Φ Ὢ παῖδες ή τοι Γζύπρις οὐ Κύπρις μὐνο» 
Ἁλλ') ἔστι πολλῶν ὀνομώτων ἐπώνυμος. 

Μι]Πρ]εχ» εἰἴ Πίος Ἱηχία Εωγῤῥαεα 
21111 Νοπετῖς θΓαῖ /2071ΕΗ Ιῃ «0810 ἴ8ί- 
ταφῦες θίνε οἶατιμῃ εἲἴ ΨεΠεαΡΙ]ε, Τοή- 
σε ἀἴνειεαπι αιἱά κἰσηιβκατατ» Κύπρις 
---- ἣν πολλὴ ῥυῇ Ἠἱρροί. Ψ. Δ435 
εὐπιαο απἰαητὂας αιἰρΙφάαπῃ πολλὴὶ 
ἀἰείτασ ἴπεσδε ᾿ΑΦροδίτη. -- Ηῖςο πολλὸ 
μὲν ἐν βροτοῖσιν» -- Εδῖ σεν. μεγά- 
λη». τιµία". αποά Παιαβίς πα ἀῑοῖα: 
ημαεάαιι ωρα εοπραϊαπ, 1ρῃΠῖ6. 
1 Τατ. Υ. 14909. Ττο8δ, ν. 49. ΕΗσετς. 
γ. 849. ΌὈε Βασεπο εαάεπι Ἱεριπτατ ες 
4ε ΦΙ1ΕΠΟ νετυα ἵπ ΟΓρἠΙεογώ ἩΗ. 44 
εἳ 53. τετιένε πῶσι θεοῖσι Καὶ θνητοῖσε 
βροτοῖσιῳ. ΕΙ ἵπ «4Λεμαεί ΧΝ, Ρ. όυ5.. 
Β, εοέο εστεσῖαπῃ : 

"Οστις ἄνδρα Φίλον μὴ προδίδωσιν»κεγ ἄλην ἔχεε 
Τιμὴν ἔντεβροτοῖςιἔντε θεοῖσινοκατ᾽ ἐμὸν νόον.. 

ειπιάεπι ἵπ δεΠδΙΠα 5εγΙρί ροϊμεταῖ, Πο- 
λὺς. μὲν ἐν βροτοῖσινο οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω. 

Ὑςδ. 1 -- 5] Ομαϊπος επαπι ἄε Πΐς 
Ἰαμβείοις Ροϊμῖδδεῖ 5 1πΙ «{γἱςεοΡΛάπες λη- 
κύόιον ἁἁαρίατες Ψεῖδιας επί επείαητ λη-- 
κωθείους 

Κύπριο οὐρανοῦ τ᾽ ἔτω 
Τερμέγων τ) ᾿Ατλαντικῶν 
Φῶς ὁρῶντες ἡλίου 
η άμάὰ πρεσβεύω κράτη. 

ε Οπαἵππ Ττουἱαίεοτα  ΒΕωγέρίώης Ἱῃ-- 
σιαταη. ἵπ φεπαιῖῖς {ηήσδε ΦΟΠΙΠΙ σαφεί- 
ρατίς Αιτίουτητα αΠΠΟΌΙδ. ΠΟΠ 84Πε πηῖ- 
ΤΟΣ» πεφε αεο εεηπδυτα, απαπ {πι 
{μγέράὲς Ῥτοίοςδος εχετειῖτ θεψειὶςσίπιαπι: 
{γοΡΛάΠες Καπ. ν. 1591 --- 1478, --- 

Οτο (ᾳ1ἱἱςο ᾱ. Ρ. ΒγΙΟγ ἀσῆν . «0/2 
Τλέαιγε έξι (νεος Τ. Η. επης Βι- 
τριάσα. Ἰοαμίεας Ῥτορεποάυπ» ας ῥήη-: 
ϱἱ1ὲ Ιππος 5εᾷ ετοτεδ νἱπ ορεῖπιῖ Πίς: 

πο Ρρειδεβυᾶς. μά πρῦ αΠεπυπι γἱ-- 



ΙΝ ΕυὉΚάΡΙΡΊἹΣΠΙΡΡΟΙΝΥΤτυ ΝΜ, τόι 

ἀεὈίτιςς ςἳ Ίσσα νετειτΏ ΙΠάίεάνετος Πιι- Α Ἰηνεηίς αὖ ανο Ῥίτ]πεο Γπετατ Ίρεοπιο: αά 
15 εἴίαπι ἁταπιαίίδ νετδις αἀμ]εα απ, 
αιαο οαμίάεπι τΙ Επετπε οὔδεινατα, 
γετδιπι 1 εἴ ο» αἲ Ψοςεπι ἔσω Ῥτο ἔνδον 
Ῥοβίταϊη» οχοῖίαῖ (γα η1Ω{έες ἂε Ἀο]ος- 
οἶδπιο Ρ. 9002 Ε0δάΕΠΙ παρῳδεῖ {οζῶέ 
Ῥοάασια Έ. ΠΠ. Ρ 665. Υ5ε.9 --6, 
θὰ Ψοποιῖς Ροτεπίίαιη ἀοο]ατηπιίαπι αἁΠί- 
νετ Αῤεπαεώς «ΧΙΙ. Ρ. όοο. Ο. ἵπ Έτα- 
σοεᾶῖα «πας ἀῑείτητ Χριστὸς πάσχων Πιαϊτϊ 
παπεϊαξυτηςδ Β]ἱο πιοτιεπάαπι» δις ν]τσῖ- 
Ώιπι αοαυίτατ ν΄ 1ο ΡοδΙΦΙΔΠΙ 5υ.πι 
αἱ τετ τερειίταπι Ἰησειπίπαδξεί: 

Πολλὴ. μὲν ἐν βροτεῖσι. ποὺκ ὠνώνυμος 
Αγνὴ Κέκλησδιε. τηςδε ΥΠ: ὅσοι πέδον 
ἹΝαίουσι» λαμπρὸν Φῶς ὁρῶντες ἡλίου » 
Τὰ νῦν δὲ τόλαιν᾽ ἡ πᾶλαι µακαρίω. 

αᾱ Ἰσία Ε]σίάε φα1ῖς τεςροπάεῖ ἡᾗ Θεοτόκος » 

Τί δ᾽ ἐστίν» ᾖ που τῖς µ. ἀποκτεῖναι θέλει 5 

Ίου ἀΐσαπι αΠαΠ αρίε ἨΓεπετί ἆε 56 ἆἷ- 
οἵα ταηςβεταυτατ ἵῃπ νἱτοίπηπι 5αποτῖςαὶ- 
παπι: 5εᾷ ΠΙΠαΙαΠ (σγέσογίως ΑΝ σσέση- 
σεπι ἰνιιτίαπι ἀλχίβδεῖ οὖκ ἀνώνυμον Α- 

γνήν. Ὃε Ίος ἀταπιατε αιιά φεητίατη » ἵῃ 
Ῥιασίαιίοπε ἵατῃ Εὐὶτ ΙΠπάἱσαΓΗΠ]ς 

Ὑς. 8, Τιμώμενοι χαΐρουσιν ] Ἠις 8ρε- 
σἴαυαιτ Ρ/ήγε/ς ἴδια 56ΤΙΡΕΠΡ 1η Ἔρωτι- 
κῷ ρ. 766. Ο. τῷ δὲ Ἔρωτι καὶ τοῦτο καθά- 
περ τοῖς -ἄλλοις θεοῖς ἔνεστιν» ὧς Ἑὐριπίδης 
Φησὶ» τιμωμένῳ χαΐρειν ἀνθρώπων ὕπο. αποὰ 
αἲτ ἰάεπι τε]ῖα 5 ἴπεςδε 115», τπτ αὉ Ίο: 
ππϊπίοιας οσο] ειρίαπι» αἆ Ῥεπίπεα ἆε 
Ῥαεε]ο ΤΕ Πτεδῖαδ» Ορῶς» σὺ χαίρει --ο 
Κλκεῖνος» οἶμαι, τέρπετοι τιμώμενος» Ἰτ 
Ειωέρ. ὈαεεΠ. ν. 3015 ἵπ ΠμΙµ5 Αἷο. Υ. 
54 ΌΟΙΒ, τιμαῖς κὠμὲ τέρπεσθαι δόκει. 
«9 νείο Ὀεο ποπ οὐθδητάε Ο/έπεης «ἄεν, 
ΦΙΤΟΠΙ. ΝΠ, Ρ. Σ49. 19. εἰ τἰμώμενον χα» 
ρει» (τὸ θεῖον ») Φύσει ἀνενδεὲς ὑπάρχον » οὐκ 
ἀπεικότως ἡμεῖς δι᾽ εὐχῆς τιμῶμεν τὸν Θεόν. 

ὅ. 11. Ίππ. ἂγνεῦ Πιτθέως ποιδεύµατα ] 
Τη Τπεςεο βάγε/. Ρ. ο. Ῥ. ὃ δ᾽ Εὐριπί- 

δηε . αἲτ. τὸν Ἱσπόλυτον ἂγνοῦ Ἠιτθέως πα] - 
δευµα πρεσειπὼν., ἐμφαίνει τὴν περὶ τὸν Πιτ» 
θέι δόξαν. ἰπ δαΠεΙΟπΙ ανί πιαϊετηϊ 40” 
πιμΠηρ ἵΏ 4ὐα Ρυετ 4 Ορηπίάα ρταεοερῖοῖε» 

Β 

Ω 

εν] 

Ῥ, 

νπατεα {οτπατας Γμεδεις», ες ο 
αΠαΠάο  π]δείτ ΠΒΗἱρρο]ψίαιι θὀιισαή- 
ἀπ» ἴπααῖτ βσωσα». Τ, Ῥ. 5Ι. Γγοῶο- 
ο {7 ει) σὲ! ΙΝ. Ρ. 5ο”. 91 Βἰίππι 
Ὕτοξβεπα Π]θίδε ΠΑΤΙΑΤΙΓ τρέφεσθαι 
παρὰ τοῖς Αἴθρις ὠδελφοῖς. Ριιτιάϊάοςδ Αε- 
ἵμτας. ΕβῑΓέ5, αᾳπσδ εκ Μ395., 101 τος 
τπτ» νε]επι που πιβπῄογασσειτ ᾖ/ετε- 
ἠηβίάσν πμ οπῖάέπι αἰππάς ἵσποτοξδς 
ϱἳ ἴταιτε Παδιῖτ Αειητα. αποπιοάο ἵαπ- 
ἀεπ Ἰοεµπῃ Παῦσεταε Ρροταῖτ» ααοά σετῖ- 
δίτ Βασωτάμίάς. 4ποάημε εκ «ὠο]ερίσίσε 
Τραγωδευμένοις Φεᾖο). ἵπ Ποη. Ο4. ΔΑ. 
920 ἦν γὰρ» ἱπαιητ [ Ἱππολύτῳ ] διὰ τὴν 
Πιτθέως Αἴζρον μητρώα τις ἄρχὴ δεῦρο. --- 
ο ΒΙτεΠεο ΠΙμΙΙ -αἆσο πονίπιας ηὶδί Ἱαι- 
ἀαὐί]ΕΣ Πες 84Π6 σα δα Παδιῖς σαιτ Ἐδ- 
σεπι ορίπαπι ἴαπα ατα «ωβεγδι Ιπτεῖ 
Ῥορι]ατες 5105 τταάμεειναῖ ΑήοέΙ/5. τεά- 
ἀεπς Βιιπρίάςα, οεἰ ἔἶδνε ω τωβεγὸε Ρὶ- 
ἰῑέε:  Όταε αιἰάεπ νε]ητ Ρἰτ]είϊ πιο- 
πιπεηῖα πιεπιογαῖ Βσωπσηέας, Ἰ]αάϊςεπι 
Ἱηδταπῃ] ἀεπιοηςιταηῖ ΡορΏ]πῃ {Π ραςς 16» 
επτεπι: 4ε Μαξέο», Ἱηπ 4ο ἀῑεεραταζ 
λόγων τέχνην» ΑΤΕΙ Ιδίπος 4ενο ποπ 
πεςΕβδδΕΥΙάΠΙΗ» ᾖἴπαβίάϊοδε, εἲ ἆε Ιθε]ο» 
αΗεΙΠ 50 εἶας ποπιῖπε νυ]σαίαπῃ Ίδσε- 
τες αὐ]ά Βαμτάρέας οἙεΠ5ΗΕΡΙΕ., Ψοςι]α δὴ 
4 ΠοΠςΙΙ4Ε ἴΠ Πΐ5 Ρ. 184 Πιτθέως δὴ (αςὲ- 
ζεί / } σύγγρααµα. -- Ὁοπιπιοάπηι Φεᾖοῦ, 
54 ὧγνοῦ Πιτόέως αἀθετῖραῖτεχ Βτιγέρ. Μεὰ. 
ΝΕΙΡΙΙΙ 054. [ Πιτθεύς τις ἐστι γῆς ἄναξ 
Τροιζηνίας» ] Παῖς , ὧς λέγουσι Πέλοπος εὖσε»- 
βέστατος. δΙΡΡΙΕΟΓ» ]τίππαπι Ίος στις 
εβρ[επάυΙη ᾳἳο δεηδα Πομιετέόμς ΟΠίτοι 
δικαιότατος. Κενταύρων αεοϊρίτατ α Οταπι» 
Ρ]αΤΙ6ίδ. ἴΠΙΙΕΠΙ Ιπῖεγ οΠΙΠΟΡ 1145 ζωὴ 
οὐπεγγα{κοέης: εετῖε ἄε Ῥε]ορίς ΒΙἱο- 
τά. Αἰπεῖ, Επγέετας, ΟΠιγδιρρί Ρίετατε 
νε] εεῖετῖς νῖττιτίδι5 ΠΙΠΙ] αἀεο Ιπαιιαῖ- 
νίπις, Πεταπ απτεπι Ρίττῃεα ἁῑνίπατιιπι 
ἨπΙαΠαΓΗΠΠάΠΕ ρειῖτηῃ Ῥτο Ίδιπας ᾳθ- 
τατε Εμΐδςε εοἰ]ῖσας εκ Βωγέρ. Μεά. ν. 
686. ει ΡΑμµαγεβί Τε. Ρ. ο, Δ. -- 
δαρεγδως Ῥοτῖι» εκ πιεηῖε Ψεπετίς Βι- 
τἱρ]άεαε ἁῑσῖ ροϊι!τ Ηϊρροίγιιδο ν. 1ο: 
᾽Αμαξζόνος τόκο Νεπετῖ Φ4ΕΤΟΓΙΠΙ ο- 
5ος, Ἡτ Απιαζοπε Πατιιδ: ἔ βγογσώε 
1ΐ6 Φε αγηήεγώέ ας. Οµ ήτο ὁε- 

Ώσς 
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πεγὲς [οείεγα» δεπεοσ ἨΠρρ. Υ. 990. «4- Α βροτείας ὁμιλίας» [ποϊμίατειι (πει Έτ- 
μ650Πἱ0 οοηη η ῥεὐζεγε 19 ὠαίέως πρίάεαπι Πΐς ἀθδίάείες. Ὠίαπας ἀΠεσίς 
ΑΕΠΙ. 1. 156. ἆᾳ Ποδίτο δέηέζά ν. 9919 ἍΔΠῖε ἀἱἱο5 Ἰηγεπὶς ρµάϊεις Ώεαπι νἱτοὶ- 
Πηηέὲς αηθς εθε)ύέ γλίαε αἷσαίς (οπ- πεπι νεπαῖος Ρεῖ θγ]νας Ρας οππῖδιις 
2δέα νἱιαί , Πε «/ῃάΞοΡέ δεία.. ΠΑΠΑ 5εεϊαὈβίηϊ: πάντων Φίλτατον βροτῶν 
1Τ,αἴἶπας Ττασοεάίας βοπρίιοτὶ 1παῖες Π{ρ- δούα]επι ΦΙΙΠΙ ἔρσα νοζαῖ Ἱπίτα ν. 1933. 
Ρο]γεῖ» ἆε Ποπιπα Ππήδαιαπ Βωγέρίς «επι πο αἀδροεϊαρις πποτία]είῃ αἶὶο- 
ΠΙΘΙΠΟΓΔΙἴΑ» Πθς 1)/οάο}ο δίο.ΙΝ, Ῥ.9οό» «απο 5αερε Ώεα ἁϊρπαδατιτ: ΗΙρροΙ ν. 
ΟΙ» ΦΕΊΠΡΕΙ «{Ἠήέαρε» κἰευῖ Ρ]ετίδαιδ» 86, Κλύων μὲν αὐδῆς., ἔμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν 
ἀῑείειτς, ΦΕΠΙΡΕΣ οἴἶαπι Φ/ήσχσῤο», ΠΠΙΠΙ τὸ σὀν. Ἰπ Άος [απη]ατε αμ Όεα «οἶη» 
ταπίηπα ΟΛόρια πιεπιοταπῖῖ Ρ. 13. Δ. 8 πιειεῖαπι, ΠΗΠΊαΠα οοπάΙτίοηο πιαίαδ, 1π]- 
Ῥ. οἱ Πἐρροβ/εη ἀῑχειϊτ, οὖν ᾽Αντιόπην. Ριάεηϊῖει τμίδδεφ Ψεπετί Αἰσερατας Η1ρ- 
6άεπο Ἰππςσί Ροϊεττ αἰῖας τετ Αιῑι- ῥΡρο]γίής. 
ϱΔΙΗΠΙ 5ετ]ρῖος {51έ; πρι «41η. ΧΗΓ. 
Ρ. 557. Δ. Ὑς, 5ο, ἘΤούτοισι μὲν νυν οὗ Φβονῶ ] Ἐκ 

Οοάᾶᾱ. ῥοδυ1. ΡΤτο Τ. μέν ν᾿ ὦν' αὰ ορῖῖ- 
Ὑς. 17. Χλωρὰν δ᾽ ἂν ὕλην οἵο. ] Μαϊ πιο ᾖωιαγανὴ αεεξἀεῦαΠῖ Ἐ]ος. εἳ Ρ8- 

Ῥτασιειπιίδδαπη 1η αῖς εκ Εὰ. «4/4, τεεῖε τδ. Μὲν οὖν» ἵαπρις, Ετεαπεηῖτετ 5έεΙΠ» 
τεβτϊτητῖ νοςι]απῃ «Δαπει. ὧν ὕλην Ρῖαε- ἆαπι οεςαραῖ ἵπ 5επα]ς δεάεπι, Ει71ρ. 
Ῥοπτ Οοάά. Εἰοτεπῖ. εἴ ΡαΠΐ6. αἳ Ριοῦᾶ- Ἠεο. 519 758. 7089 1968. εἴς. Π]ιιά οἱ 
Ῥἱ1ΐτος εἴίαΙη ᾳποδ αάβσηῖτ ήω6γανίμς. ο ΊοεΙά ΠΟΠ Ιηνεπξ» αἳ Πΐε, εοίεπι 56Η” 
--- Νι 18 ἵπ ἐξαίρει πεςεΠΙΙΗΠ πιητανί», δα δοπθῖτατ ΄Ἐγασϊαῖ μέννυν' υπ πυῖαπε 
ςεπηρείαῖε» Κυσὶν ταχείαις θῆρας ἐξαιρε αριά ΓΠεγοβοίὴ: Βορ]. Τταςα. ν. 4455 
αθονός  {αεζγὴς ελολαίαι Γεγας οαρ: "Έρωτι μέν νυν -- ΟεΙ. Ές ν. 91. Θεοῖσι 
ελοῦ. ἐκ μέσου αἱρεῖ» ἀφανίζει. αἱρεῖν εἳ μέν νυν οὐκ. ΙβίταίΊοτες βά9Ρε νοευ]αε ΙΙ” 
ἐξαιρεῖν ἵῃ τα]ίοις αάΏίδεηίατ, Ποη αἲ- απ 1π' 1οσπι Ἱσγερδεταπί: Εμ Λη» 
Τετ» ϱΠΠΤΙΠΙ τεςοτάος» ἐξαίρειν. Ἰέ ἀῑοπ. Υ.055. Συγγνωστὰ μέν νυν ΡΙΟ μὲν 
μή]. Ότ. ΧΧΙΗΓ. Ρ. οῦ9, Α. εἷον κυνηνέ- οὖν νειδΗς ροδεεραίς ἵπ Οτερίε, νΥ. Ι99[9 
τής ο κύκλῳ θηρίον περιδρακὼν., αἱρεῖ τὸν ἄν- ἈΚαλῶς σὺ μέν νυν» το δὴ Ῥϊαεδεηϊ ἆπο 
δρα καὶ σαγηνεύει. ο ἰῖ Ιαφμεῖς Ἱττειίτος {α-  Οοάά, Πειάεηςεδ. 
νεπες οαρίηηῖ, πάναις Φορηδίε Ἱμχια Ὁ : 3 ι 
1} ε{η τὼς νέως ἐμπλέκοντε. 5εεμπά πι «4- Ὑ5, 93. Πάλαι προκέψασ᾽ οὗ πόνου πολ» 
εᾖ}/Η τὼς ὠμώσως αἱρέοντι δε επ λοῦ µε δεῖ. ] Ῥτο πόνου νιίοδαπ ἆαι Ἰοετίο- 
ΏΟΠ ἄεὶ ῥέοντε» δεΠρδίδ5ε ᾠνούσεμη ΔΙΠΗΠΙΟ Πε Ε]οτ. πολέμου. Ου ατίάπ «48ΗΠ1 ει 
Έ]οτ]ες, Ρ. 1694. Αριϊδδίπια ἁαὈίϊτ βαμ- νειδα5δ Πο αἀιπίσετεῖ» ποιπϊπαιἴναπη, πε 
φ2έω9 Η. Ῥ. 184. ΤΠ. λύκους ἐφαίγετό µοι αλοί ροδυῖτ ντο ϱεπῖτίνο αὔδομιο, ᾖἵ- 
τὼὺν Ἔροιζη:ίάν λυµαινοµένουε ἐξελεῖν ὁ Ἱπ- 5Η αΗοΙ Ιής ρορτη]αςθεῖ φἵτασῖητα τὰ πολλὰ 
πγόλυτος. βετὶρδεταῖ Ιἴαα ο Ἠ ΠΠ, Ῥ. όοο. δὴ Πάλαι προκοψάσῃ οὔ µοι δεῖ πολλοῦ πόνου. 
1Ώ. οὖν ἣν ἐκέκτητο ἑργαζόμενος  οὐδἐτὼ θη- «ἀΜάε ῥ/εΓαµε «μέ {1 απἱε 27αεῤαᾶ-- 
ρία ἠωέλει τὼ ἄγρια ἐξαιρεῖν. αὈὶ νυρατατ υγ 02 ος ή εἰ 4ο ο). {[ε» 
ἐξαίρειν. Πῖης απαπίωπη ἀῑδτει ἐξελῷν Ι9ίΑ Ἐν οὔἱαης Ρ)εγτομὶ Ρ. 450 Τὸ Δεῖν οὗ μὸ- 

ἀοεεὈιπῖῦ «Ἀεμορή. Κ. Π. 1. Ρ. 1ο, Ε. ἐκ Ἅον δοτι!ῇ» ἀλλὰ καὶ αἰτιλτηιῇ συντάσσούσε 
πῶν λασίων τὰ θήρίω ἐξελᾷν εἰρ τὼ ἐργασι  πτώσει" εὐρυχωρείας σε δεῖ. Οοιπίοί γει» 
μά τε καὶ εὐήλατα. 55 ρατς {μή55ε γἱάστητ». / 

' 3 3 ν 

Ὑ5. 19. ἹΜείζω βροτείχς προσπεσὼν ὃµωι- εὐρυχωρία, σε δεῖ. 
λίας ] Ὁμιλίᾳ ἱεείτατ ἵπ. Κά. Ρη8 ἤλοσ. Ἅ«ἀῤζα 1107 οὗ” εὖ/ οραέλοι. :4ΡοβήαΛΕΙΗ: 
Θυοἵπος πηηίπ η ἀίνετεας ρτοξταπί πὰ- απἲ οἱἱο5 Ῥοΐδΐς, Αιάςος πορεῖς Ἱπ Πἱρεῖς 
Ἰηςδ γετδης ΙπιεγρτεῖαΙοπεδ»Σ ουἰ8 νειρα τα Ιοᾳμῖ πυπςα ποῦη γεερτάθς» πεαυο ετὶρ- 
Μἳ νεὶ δὶς «οἰοςεπίητ» πεσὼν πρὸς µείζα 3πι ρυτο, Ριβεϊεηυλαι Ῥωγέρίόωη, οι” 

118: 



ΙΝ ΕὐΠΙΡΙΡΙΕ 

18 ἵῆ ε1πι τεπι Ίσσα ἀΠισεπῖες εποϊαδο: Α 
Έμοεπ. ν. 995. οὗ γὼρ σῶν µε δεῖ µαντευ- 
ῥάτων. Ἡϊρροί. Υ. 499» οὗ λόγων -- Δεῖ 
σ᾿. ὀλλὼ τὠνδρόθ. Υ. 688. δεῖ µε δὴ καινῶν 

λόγων. ΡΙΡΡΙΕ. νΥ. 759. Τί γάρ µε δεῖ 
παίδων» (Μεᾶ. ν. 565. σοί τε γὰρ παίδων 
τί δεῖ: ) Ἰεσῖτυς 1Π Ἠεειβαε ν. 975. ἆλλά 

τις χρεία σ᾿ ἐροῦ: ΠΡῖ ιδεᾖοζ. ἀντὶ τοῦ σοὶ » 
δὲ εἴρηκεν. 1άεπι εδδεῖ», τί δεῖ σ᾿ ἐωοῦ» «{ω- 
ε1ογ Ἐ Πεςῖν. 537. μακροῦ γε δεῖ σε παὶ σο- 
Φοῦ λόγου» "Ότῳ µε πείσειο --- Π]ις ἔτιςττα Β 
οπῖς επιεπάατε τεπῖαὈαῖ: μακροῦ Ε καὶ σο- 
Φοῦ δεῖ σοι λόγευ. αΠαπηνί5δ», δις Ἱδτας 
νετετῖς Ισηατήδ» «Ίωσίορ ἀταπιατῖς Χριστὸς 
Π. εἰς δια φοτῖρςετίξ ν. 93431. ᾽Αλλ) οὖν 
μακροῦ σοι καὶ σφοδροῦ δέῃ λόγου» Οτώ µε 
φπείσεις. Δἀπιονίς Ιοσ"π1 εχ Βεςο Βεγσ/ε- 
σας Ἠ]6 «{γοβή. Ναδ. ν. 1939. Δειῶν 
δέ σοι βιυλευμώτων ἔοικε δεῖν πρὸς αὐτόν. 

Ἡ5.ος5 Σεμνῶν ἐς ἕψι καὶ τέλη μυστηρίων ] 
Όε Εἰειςῖπῖα γ{κεγεῖ γεμεγαμᾶα 1}5{εγέῶ ν Ὁ 
Ἠϊδαιε αάεο: νἱθῖς Ρρετβεετεῖητ. γέσεγε 
Ίας ἵηπ τε Ῥτουανίε Ίο. ὀεώλίσεγ- ΑΠὶ- 
πιαὰν. ἵη ᾖωεῦ. Ρ. 914. Ὁ. δεΠο]. ἐλ" 
θόντα δετ]δτ ἐπὶ μύήσιν τῶν Ἐλευσινίων. θεά 
1811 απῖς σαςῖις. 1ηνεπῖς Ῥταεραταϊιις - εἲ 
{ήεαί 5 μεμυγμένες» ΠἩΠς νεπίδςε ἀῑεῖ- 
τησ ἐς ὄψιν καὶ τέλη σεανῶν μυστηρίων. Ἰὰ 
εδι. υῖ ΟΡΙΠΟΓ: ἐπὶ τὴν ἐποπτείαγ τελεσθ/- 
σόµενος» 8ἱΥΕ ἐπὶ τὰ τέλεα καὶ ἐποπτικὰ ν Ὁ 
αμαθ νοσαῖ «Ρίο ΒΥΠΙΡ. Ῥ. 9ο0: Γ. 
Ἠαες ἀἰδῆπσιεπς αὖ- ἱπ]παπαϊι τίτσης » 
νοτΏΌο μυηθῆναι Ἰδίάεπι φἰσπϊῃεατί5: /21- 
κσε ΠΑΠΙ4ΠΕ ΠΟΠ Πὶ5δί ρο5ῖ οὐἴπαπει- 
πῖππι ἴπ β8οτατῖηπι Ἰπῖετῖης αἁπιτορα- 
τπτ αἆ αἵσαπα φρεεϊοπάα» Τμ ἀεπιή 
ΠεὈαπῖ ἐπόπται 6ἳ τέλείοι. Ἀεδρϊεϊι ἐο- 
άεπι αὲ αλδί ςαερίςδΊτπε, ἵῃπ Ῥπαεήτο Β/α- 
70 Ῥ. 959. Ὦ. εἶδον τε καὶ ἐτελεῦντο τελετῶν 
µακοριωτάτην. πππι ἂε υΊτα Τά εγα]ά2: ὶ« Ἐ 
Ῥε]]ητῃ δίς οτάἽτατ {αγ Ιέπως: Τῶν Δημιο- 
σθέγευς μύστας γεγενηµέγευς θείων λόγων --- 
ὥρα λοιπὸν καὶ τῶν Θουκνυδίδου τελετῶν ἐντὸς 
καταστῆσαι», 56 15, Ρτο κωταστῆγαι. 60Π- 
ἔετ ΠεγαεἰΗ. ΑΙιεροτ.. /79/16Γ. ρ. 4799. 
Όε πιγετεπῖῖς Ίοαύεης Ε]εμδίπ]ϊ «{άοεί- 
ἄει ρ. 5, 15. μεμύησύε καὶ ἑωοάκωτε τοῦν 

θειῖν (Ἴαε Ώεαε τὼ θεὼ ἀῑεεραητητ Ατ1ιθ: 

πὶδ:) τὸ Ἱερ. ΑτουΙΟΙΠΙ 5ἵ τάς σας, εχ 
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1/εσγοῦ. ἹπεταὈίπιατ δεπατίηπι ιδοβῥορίς; 
| Τὰ ] Σεμνὰ τῆς σῆς παρθένου μυστήρια ν 

Σοφοκλῆς τὰ ὤῤῥητα καὶ ἀγεξήνἡτα μυστήρια. 
Τ1Όεταε Ἰαιτίδαπε Οεγεγῖς 81σβΠα Ίαος 

ΕΙειβ]πῖα 8άοτα τέλη νοςβητῖ ιδοβῥοσᾖὴς 
Ίοεμς Ρ/σγεᾖο δειναῖΙς Τ,. Ἡ. Ρ. οτ. 
Ἐ., αἆ αἰῖα «αερίᾳς αἀΠιθίταδ., ἵῃ τεπΙ Πος 
5ΙΤΑΙΠ αρ[ίδβῖπις εδίῖ: 

ο --- --ὧς τρισόλθιοι 
Κεῖνοι βροτῶν » οἳ, ταῦτα δερχθέντες τέλη 
Πέλουσ᾽ ἐς ὥδου ' τεῖσδε γὰρ µόνοις ἐκεῖ 

Ζᾳν ἐστι. τοῖς ὃ ἄλλοισι πάντ᾽ ἐκεῖ κακά. 

Ράαγωι Ἱῃπ Ἰ ιδορήοοζο Ἱπιτασατις ο 
ευία5 νετρα ἀθάῖι (ε1όΠς «εν. ΦΙΤΟΠΠ. 
ΤΗ» Ρ. 5185. 15. οἱ Ιοᾳμῖ ροτεταΏῖξ 
ΗιετορΠαπῖαεν Παάμελϊ, «ΙΙ Πς 84ρεία 
βτίοδαε Ρ]ερί5 Ατιίσαε εα]]άᾳο στατίαπι 
απευραβαπτις: νίά, Εσ. ὑβαμβετ. ἵηῃ «4- 
1510Ρ/. Ἀ8Π. ν. 155: 457. 46ο. εἲ ἐρί- 
Ρταηπι (7ἐπαξδογαε αιοά ὁσαῤίσεγ εκ- 
ρ]σαϊ αἆ Τήῤμ//. Ρ. 168. 160. δεᾶ ποὶ- 
Ίεπι αἷς Ῥ]]]οδορ]ος ΙοαμΗῖοδ. Δβ/α/0« 
Φε ἵπ Ῥπαεάοη, Ρ. 690. Ο. ἆε Περ. ΠΠ. 
Ρ. 361. Ὦ. «4ειοβίηείμ 900. «{οίΟΓΕΙΣ 
Φαιτεπι Αχϊοεμί Ῥ. τόή. (εέγομ. ἆθ 
ΤΕΙ. ΗΠ. ς. ΧΙΝ. Τβειέ, ιδοὐσεὲ Ρ. 
6ο. 48. Β]ετίδηπε ροΏμς ρ]αςευιπί 4η. 
ἐῤεηέ εἲ Πἱοσεμὴς αῑεῖα. πιεπιοταῖα 
ἠος. 1σεγ. ΥΙ. 4 οἳ 39. 4ΠοτΙπι Ίος 
πιεας εκ[ήοει Ρῤµήαγεή. Τ. Η. Ρ. 91. 
Β. Ῥεὰ δορβοςΙ Πὶ {α]]οτ, οἱ ταῦτα δερ- 
χβέρτες τέλη» ἀῑεῖ ροδδυηῖ Εμτίρίάεα 19. 
εµΠοπε ἐλόόντες 

Σεμνῶν ἐς ὄψιν καὶ τέλη μυστηρίων. 

Ἠαες Εωγέρίαὰς Ιπ 51ο Οοαΐςε αἰϊαιμἶς αἆ- 
5ετ]ρδεταϊ αἲ Μεάεαε ν. 1489: 

κ -- Φῇ δὲ τῆδε Σισύφου 
Σεμνὴν ἕορτὴν καὶ τέλη πρσάψοµαι» 

ΠαΤη Ἱ]]ς ἐχΠῖδει Οσοάεα ΓἼοτοῃς, καὶ σέ. 
λή μυστηρίων ΟΠΠΊ550 ΥΕΙΡΟ προσάψφομαι» 
αἆ δεηδπῃ πεεθςδατῖο. 1Π]]ΐπς διηκίτ «{ὐ- 
εἴογ Χριστοῦ Π. Υ. 967. Σεμνὴν ἑορτὴν τῆδε 
»ῇ πρισάψεται. (σταπιπηαῖιςος πι]τετὶς 1ῃ 
Ίφιο Μεάκαε νΨετειι τέλος Ρετ ἑορτὴν ἵπ- 
τεγργειβηῖες: Ε1}10/08. Ρ. 75ο. 41. Τέ. 
Ἂρς σημαίνει -- τὴν ἑορὴν πἀρὰ Εὐριπ]. 
δχ» ὡς τὸ» Σεμνὴν ἑερτὴν καὶ τέλοο προσά- 

ο ξο 



τό Τις, ο. ψ)ο 

ἕομεν. ἨὈ] «ςν]επάμΠῃ προσάψοµαι. 
στο «επῖρῖα Ιεσιπῖυτ θαἀσπι τη ζῤο[έρ αἆ 
11. Ι, 56. ΓΠοπεγέ [.ειζεμαές. δες, μα 
7{ρ. ἵῃ Ἰδίηπι Μεάετο ν. 1189 τέλη, 1Π- 
οαὐΙΕ, λέφει τὸ μυστήρια καὶ τὰς τελετῶς. 
Ίῃπ Πδάεπη ιδεῥο)ἡ ἆς [εδίο. Νεάεαε οσσα- 
5ἴοπε Ἱπςτπηίο ΟοσΙΠΙΠΙ8. Γατ]βδίπια ἴΤα- 
ἁππίητ αἆ ν. ο αἳ ν. 575. αὐῑοις ἴοειπι 
ἆπτε Δήειμγούίως Ρροτεταί ἵπ στ. Εστ. τα 
ΦΗΙΡΤα ποίἰατί5 {Π μἱς Εοιβ]πίϊ5: 5ο πί- 
Ἠῖ] Ιπάς ἆς πιγςτεβῖῖς οο]]ίσας. α 15 Ἱ]- Β ταςδο νἰςςὈαίμττ 
Ἱϊς ]οσιμῃ ΓΠ1558 ΠΟΠ ορίποί: τέλη Ότο 
τελεταῖς Πίο εἴίαπι εερίτ η]. Έσ. ο αυ- 
Λε. ἵπ (αὐα. Ἱ. Οεἴετ. ν. 1:29. Ρε 
πέλη οεἵτΗπῃ ροῖῖας γεεζέσα{ ἵπτε]]1σί ρο5- 
5οι. ἵῃπ ςμπῖπι Τεδιῖ ἀεειίπαταῃ. Απ- 
τεσύαπ Φε]ο]ία βα7έ2. Ιπτεγρα]αδςεῖ 1η 
1/0ήῃέΓΙ/2 9 αἆ [Ι. Κ. 56, Ἱδῖα Ἱερεραπτατ 
Ίπ ΠΕ ώς 0/11 καὶ τὸ τέλος τὸ μυστικὸνο 
πὸ μυστήριν ἅ. ῥδυδρίςοτ 1Ις οἰίπι 16. 
οἴμπι «4ετοβ}ὲ δΕΠΑΓΙΟΠΙ» ϱΜοπ», αἰἴπῃ- 6 ἰγασῖασδο. 
ἀε ἴσποιμπι, Ρταευεῖ ιδεάρ/. αἆ Ιδία ὁ0- 
Λ/οε/ῷ Οεά, ἵηπ ΟοΙ. τοις. οὗ πότνιαι 

σεμνὼ τιθηνοῦνται τέλη Θνατοῖσιν. «εῇο/. 
Τἑλή ] τὰς τελετὰς καὶ Αἰσχύλος» Έφριξ” 
ἔρως δὲ τοῦδε μυστικοῦ τέλουε. ΙΠ ΒΟΡΠΏΟ- 
εἶεῖς «ατίε Ὀῖς πἠπίπιυπα Εεηςίπία πιγσίς- 
τῖα ἀἰσυΠΙΗΤ τέλη» ευῖ Πίο 1 βρίώ. 

Ὑς. 56 Πατρὸς εὖγενὴς δάµαρ Ἰδοῦσα Ἱ 

ΑΔΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

Βο- α «εάζεανὴ! «4η Ῥμαεάτο (ωβ]ώλμε πο« 
Πιῖπς ὌἜρωτος. ἐκδήμου., «420 ὤὐτοέτο. 
Ψ]σαίατη. αητα ἰ ἀἰτιοπαπα Ίαες 65ἳ φοτ]- 
Ρίυτας ναὸν Κύπρ. ἐγκαθίσωτο ᾿Ερῶσ᾽ ἔρωτ' 
ἔκδημον ἐπαεκίοανἒέ {επαρίώ Ἰεπεγὶς 
«1ΓάεΏΡ ἆ/ο7ο αὐτεωίέᾳ: ἐγκαβείσατο ας- 
εερίε 4 Οοαἱοῖδις οὐ]ααπι ἠ{Ηαγανίως» 
Ίπνεηζαπη. οἳ Ἰπ Ῥατίδίπο. αὖ. {ε1η1εγΛΗ- 
105 ἐγκαθίστατο ρτιαευεῖ Εἰοτ. ΝΤ. ---- 
γαοῖ δετῖρτῖο; νετας ἵπ ναὸν ΠπΠί ἀέἐδεπε» 

παπι Πίπαο Ππεο]απι 
αὐδίπ]{Σ νοσεπι ετῖαπῃ ἔρωτ᾽ 1Π ΠΟΠΕΠ Ρο: 
ριίυπ Ομρίάτηῖς. Πτεία. ρτούμοῖα- πιΙῖα» 
νὶ» ἴασας παπί ἆπο ἵαπτ]ία. Ἰῖσειο οεἵ{ε- 
ἀῑάλΣ. πἲ πι]. απ ν]ε]πῖς ποναπά πας οἱ ἴα- 
ΠΙΟ ΡΙθΘΙΣΗς Ιητε]]]σί ΏεαΠεΙΗτ», αἲ πο. 
πιῖπι Γηεγηῖ 1ωτε]]εοῖα». Τὸ λοιτὸν ὠνόκα- 
ζεν ἱδρύσθοι.θεὰν. ΙΠ δεηποίρᾶ5, 4μαΠ. 
τυπΠ Ροῖΐε» Ὀτενὶς 6550 Ιαῦοταῦος Ἰαπα 
ππΙα πιϊΠῖ Ιου Πεεαί αεσµταϊῖα5 ΡΟΤ- 

οίς ἴἴαηιιε νεΙδις ἰδίος {ωγί- 
{έάἱ δεεῖρ!ίος διιδρίζοῦς 

Καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τήνδε νἩν Ἔροιζηνίαν 
Πέτραν παρ᾽ αὐτὴν Παλλάδο: . κατέψ.ον 
Τῇς τῇ-δε. ναῷ Κύπριδος ἐγκαθείσατον. 
᾿Ἐ ρῶσ”»"Βρωτ’ ἔκδημον Ιππολύτῳ δ Επ 
Τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσιν ἱδρύσθαι θεόν» 

134 απίε φωήάεηχο φμσ7ι 1 ῥάμοσε γεβίο- 
21 νελζγεί Ἰγοεδέμίων 4 ἑρια Τά- 

Ίρδα 5ο Ῥμαεάτα ἔππι ῬτΙπΠΙΙΠΙ ἴπεεηδαπι ϱ ρε Γαῤση{ς, σε αρ Μ6ΓΑ ὤετρε- 
οποία Εατετιτ Πρροϊνιο ἵῃπ ρίε, Ονί- 
απ) Ἠετ. ΤΝ. 67. ΊεἼβογει Φμο γοδὶ 
ζηΙα επ Οεγεας εως -- Τωπο 
1 22εεέβΗέεο 366 103 Σε σέ» 
Λήαρεῦας: «4οε ἔω ἐπ γεπη ορηεὐα ῥσενίέ 
σ/205. (σμάίάσ γενιές εγαξο {Γ4εοΙΟί} 
ἼἼογε εαρί/. ειγσ2Δεη/6 «σε ᾖαὐῳ 
ἀοδοτῖδί τεοῖτα νἰάευατασ Ο16Τ, ΔΒΗ/η”- 
20. --- Φεᾶ οὐραςἲβδδΙπιπι οροτιε {π 
Ε]ειρ]πῖο. Σαστατίο Ππετῖε νεφιατίππῃ». 8ἱ τρίο ἀεάϊσαταπῃ. 
Ίεχ Γωῖτ Αιτῖςα. 4 Π18ΙΠ εἶἶπι. ηυ]τῖς είς 
σοπβηχίῖ κατῖς αὈδΙτάαίη» ΠΟΠ 584Π8 ρι- 

Τικώτατος» ΓΠδυῖοδις ρειάοσίήδ» ὁ. δε- 

ως Τ].. Απ. ἳ, Τε Ἡ, ΧΝΙ. Ἐν ας 
τις Ἱματίοι μυηθεί» εἷς ταῖν θεαῖν ταῦτα 
ἀνατιθέναι. 

Ὑψ5. οἱ. --- γαῷ Ἰζύπριδος ἐγκαθείτωτο 
Ἐ ρῶσ᾽ "Ερωτ) ἔκδημον ] 1 ἑεπερζο }επεγής 

οἱ α{ν {7 1611Ρ/ο {επεγὲν αεαλεανέῖ απια 
«Πογε «ὔεεμέέης { ῥ011Ε}Ι σω)εη 
Λετῤζθεδαη{ «Δε ης {δίνε Ομρίάϊ- 
ηὶς δἱδηιιπι ) ἔή 4070 Π1βρο)}{ὁ Γμτέ 
εοὐζοσαίι. νι]. οιητίβαν ααοά ν- 
ἀοτὶ ροδςῖῖ εχρ]σαπάαπῃ. ΝΟΠ 54Π8 Ἠθ- 
5ο» Τεπρ]μιπ 4ποαια Ὑεποιί οτατα]δδθ 
Ἑμαεάταιη» 5αεἱ δ1ρέήὲς ΡΠΤΑΦΙΠ Ρορῖι- 
Ίατε ἵαπταιη ατοίίτοτ Οµρέαέπεηι ἵπ Τετης 

Ίαπ ῥτΙπΙΙ(ῃ οἱ 165 1ρ. 
58 Ρε; 5ο ρεοϊοτΗξ» ηειπο ἀῑΠεοριταἕ 
ΑπΙαΠίτο Ῥ]αεάϊα Ουρίά(πῖς ἰπιμ]αστμτα 
άρπα Γηἱ55ο ἀοπατίαπα : 

--- --- καὶ φὰρ ἐρῶντας 
Δῶρον Ἔρωτι Φέρειν αὐτὸν "Έρωτα θέμιο” 

υὲ ε5ι ἵπ Απιμοίος. ΙΝ» «. ΧΙ, ερ. 55. 
ΑΠΙΔΗ5 {ρ5ο Ρἱ5ἰ5ίταί5 Γοτεῦατηῖ τὸ ἄγαλ- 
ῥα τοῦ Ἔρωτος ἐν ᾽Ακαδημίᾳ καθιερῶσαι» 

παῖ- 



ΙΝ ΡΕΌΡΒΙΡΙΡΙ5 ΠΙΡρΡροΙΥτύμ. τόσ 

παΡΜΠΤΕ Ῥ/αγεῇο Ίπ οΐἱοπε Ῥ. 79. Ῥ. ΑΔ Ρε5 Ατοπίς Αιτιοῖς Ῥγαετηρία, ἵπ αὖα 
Ευτιρ]άοὶ ἔοτια Ἰοεῖ πιεπιος» φετίδευατ,, αὐ᾽ εται δἷῖα, περιφανὴε ἄνω διὰ μέσης 
Ἱῃπ εττεπι Οὗεεγο., Ἡς ο. 17. {η Ε/}}0Ο 
ΦΛΟ1ε.: Νεπετῖ ἀῑσαῖου γα αγζεπίειη} 
περα έμενε "ο Ἰαπηραᾶει --- '«Ίγαεῦαξ 
«ηρογε Μι Λοερίέαξε, ῥ7ΟβΗΕΓ ζµοπη ᾖο- 
ερέτο ἕσ Νῥο]σχα!. . θε 10/8 ο/η δε/Γὲ 
ζω. νεγῶπα εἰ ϱὐήΓΑΕΤΙΟΓΩ δεΠέβόΓ 
γοῄεδαε... Ααμπι εΠαπι. Ρυαεάτα «οπΠπιε- 
πιοσανά 5επΙΡεΓ «πογεη, νο]εῦιαξ, 5εᾷ αὖ”- 
φοπιῖς ππαπϊτί Ἱορίτπππη» Έ ρωτ ἔκδημον. 
Ἱηπσίατ αἰἴατηπη, 55 Ίος Ρρίεία[5΄ νειο 
Ροϊτηήξδεῖ- Ἔπποτεπι  αὐτεπης :Πρροϊγ 
τερετο, οἱ Ῥετ ΄Ψεπετεπι Πευῖδεες. ---- 
Ἱπ Ευπριεῖς, αἲ ταρεπ Ῥα]]αάϊς' Ίδια 
Ῥετίίπετε κατέψιον Ἡς τῆεδε» ἴαπι νΙάΙτ 
πο Αζενγες Ιπ- 1 Ἠεδεο 6 31» 4Ἡ90 εδ- 
ςεπῖ ππθᾶο εδρ]εβάα ΠΙΟΠΙΙΕΤΙΗΣ Α εἰσλέωσ 
ει /Γεσἐδέἑως. Οµπι ε (ταεοῖ5 Ροδξεεαπῖ αὖξ 

11τ]ϱῖδ. Ροδες Ἰ]]ηδττατί» Ποταπι πυπο 

Ραιισα ΤαπτΙΠη αδετ'θαπις ΠΡΙ ΡΕ ΗΠΙ νέζ- 
Ὅα ΡοΣΙεΤο {)ἑοᾷογὲ ιδέεω{, Ἠπεο νείατ 
απτεερτειαπτϊ- Ἱ,. ΙΝΥ» Ρ. 9οό. 54. Ίππο- 

λύτου δ ἐπανελθόντος εἰς τὰς ᾿ Αθήνας πρὸς 

τὰ μυστήρια» Φαίδρα διὰ τὸ Κώλλος ἐρασύεῖ- 

σα αὐτοῦ... τότε. μὲν ἀπελόόντος» Ἱορύσατο 
Ἱερὸν ᾿ΑΦρεδίτης παρὰ τὴν ἀκρόπολι  ὅδεν 
ὧν καθορᾶν τὸν ΤροιζΏνα. «δοΛο[ίασία 5οτῖ» 
Ροέται Άπγῆρ. ἐπὶ πέτρας» ἀφ'νής Γην] 
ἀπεβλέπεσθαι τὴν Τρειζην:. Ἠ]εσαπτίις 
οτ ποτ Ροδίατηπι τΗρεπι Ῥαμσαί ἵρ- 
5απι εοης]ἀετανίε Έη1ρέ4ες ας Ἔτοεζεπ]5 
Ῥ//μεῖαε ερεσ]αεγέεη}ν 5ἵνε ὄεσωρεγ σα: 
ερεοἰαμ/εύ; Ίγεσσεμα:. δεΏδυπι δἵε ἆλμῖ 
τερις Ἱπαπ]πιῖς: αὐοά ο νς απἰταεα- 

νετιῖτ ἵπ ΓΕ. Άεῃ. Τ, 45ο. εθ/]επεν 

ϱ) Ῥλγήης 14 {πέηεί, αγεγρατ- 
πε σάιρεείαί 6εσωβεγ αγεες" εοπῖ. ΔεΠ. 
ση, 749.” Τῤωή], Ἰσ' ΕΙ Ν Η. 1ο. 
{γσήήηα 3πυπῃ εχΡΓΕΡεετύΠΣ Φεσέές εἴ 

Ὁλεκάέσπήςς ΤΠ εδ Οἠεαγεᾖός εβεοη- Ἐ 
αιτίας γε]σ Λ/οβώπάὀ» ἀῑείτατ ὃγὶν. Η, 
ο. ν.α. (/αιζίσμο 4 Νπρι, Ποπος, ετ 

Ματ. ν. 5ο. Μοπς Ονρῃ Ψεπετῖ 8- 
σετ. [ηνίως ἠπαΠο βγει, ΡΑσγήμπη- 
σε εδίίε 'Εγοίεοςς εἰ 1εβίεπε. εσρερίαί 
ὁσπμα ΛΑ -- Πέτρα Παλλάδος εδῖ ητῖ- 
ας. αὔαμπι ᾽Αθάνας σκόπελον νοεαῖ' Σω 
1}. Τοπ. ν. 1994. 1439. πέτρα» κοαφὴν 
γγίαη. ἵη 1191. 19 ς. 16 Ρ. 561. τὰ- 

Β 

Ῥ 

τῆς πόλεως» Αγέ]άασέ 5οΡΠ. ὃ. 1. Ρ. 
τττ. Ἐςκ αἲςα 5ΙπΙπ]α ἰαΐς ρατεῦαῖ ἵη Π]α- 
το ευ ίεείητη αξα νε ἵπ Ἑποερεπίαπι τεσίο» 
ΠΕΠ ρτοδρεετῖς; Τ]εδεῖί ῥαΐεγ» Οσέι()ὲ 
Οσα, ΕΧΗΙ, 941 1 ώΠΙᾶ βῥγοςρέ- 
οἵ1΄ ἐπ "ἄγεε ρείεδαέν -- Ο 1η ργὲ- 
21 ἐαλὲ εοησρεπέ! [ἐίεα εί, βγασε- 
εἰ/ὰκέΠα 5εσε αουρε/όγ ε νεγέέοε 4ε- 
ο. Τὰ 5ΗΠΙΠΙΟ νεττῖσε Ρα]]αάϊς ἵοπιρ]απι 
ΊοΏσε πανίἰσαπτῖθας ετατ. αἳ νῖα 5αςΓ8 
εππᾶδας βρεειαὈί]ε:- με: είσαι Ψἱ. 749 
Ετε εἰ «εμααίς: ἐ 10εῤῥΗΣ αγεῖς {1 
50 ἔεπιέσέε» βαίσας σα Πεπερίμήῃ» εἴς. 
Ἠΐπε : Ἱπτε]]ϊσεπάιτη ᾖουγδὲ ἀὠφορῶν ο6- 
Τ.εοεΓ. ρ- 159,σ. Βαµταθίας [, ρ. 67 ἴ. 
ἵατηαε Μίπετναε ἡ τοῦ δόρατος ο πἲϊς αἰχαὴ 
4.) ὃ λόφος τοῦ ερὤνους ἀπὸ Σουγίου προς" 
πλέουσίν ἐστιν ἤδη σύνοπτα. Ἅ«Ι)σπεαγεβιΣ 
αρπά  Αεπεπι Ἁς Ρ. 5ος. Ε. ἂε νία 5α- 
εἴα ΙοᾳΠΗ115. ἐνταῦθα. ΙΠΩΙΠΗΙΕ, ματαστὰς., 
οὗ ἂν ᾗ τὸ πρῶτον εἷς ᾿Αθήνας ἀφιρώμενος νε- 
ὣς καὶ τὸ πέλισμώ. τεεῖε. Πῖ ἴα]ϊοτ, εοττῖ- 
Ρο» Πτεγίς α]]αιιοξ τερει]5., οὗ ὧν Φανῇ τὸ 
πρῶτον εἰς ᾿Αθήνας ἀθορωμέιῳ ὃ νεὼς καὶ τὸ 
πόλισμα» 10 ἄἱβεμας γεγτης φβρεε/ζμΙὁ 
2741412 «άβατεγε εθεβεγὲί Ιερή εξ 
αγ. Πῖς εοππιοάπι ἵῃπ πιεπῖεπι νεπῖιηξ 
}ἐΓςίΠσησ΄ εκ Εε]. ΙΧ. 5ο. Είπε σε 
ηεηϊΐα ἐσί Ποῦές να» απο ερ ΔΟΥ 
1Π6ἱρ1; «σάῥαγετε Πύαμογίς: Ίπεια ἀ8 
ΤβεοσγηεΙ; εκ Έα. ΥΙΤ, το. Κεὔπω τὰν 
μεσώταν ἑδὸν ὄνυμες ο οὐδὲ τὸ σᾷωκ Α μῖν τὸ 
Ἡρασίλα (5ῖνε ΡΟΡΒΙΗ5 Βρασίδα ) κατεφαίνε- 
το. --- πι νετΟ 8ἱ 510 ποτε δειἱρδιῖ ᾗος 
Ίσεο Ῥοΐτα »: νατῖ Κύπριδσς ἐγκαθείσατο. Ῥο- 
ταῖτ Πο 1άεπι ενοπῖτε αποά  αἰῑδις νιᾶ, 
«θοβοῦ.. ἵπ "ΡΠοεΠ, Ῥ. 688. ἸἨϊπς Εποιῖς 
ΠΒΙΠΠΙ ναὸν Ἱπίετρτετες «οτἶαιπ Ιπάισετε 
βΠοδα1ε: Ίεετοτες, Πέ ἴπ' ΑιΠόῃατηη αἲς 
εε ΡηαεάταἙ 1155 οοπάϊξιπι ἵπ Ποποτεπι 
Ἡρροίγεῖ τεπρ]απά. Ψεπετί.  5ἴατΙστεῃς. 
θεά 5απε {μετίτ Ατπεηὶ ἴδίο τεπρ]πι 
4 ΒΠαεάτα Ψεπετί ἀίεατμπ, αποά Ρί88. 
τες «οάογ. ζω, Ειγέρίαἡν ὠὡσᾖο. 
Πασίῶς. εχ «άπε]ερίαάε» 5ια Πϊπά αετατε 
ἄῑεῖιπι Ἱππολύτειον ἵταλέπῖςε., ηβιταῖ δεῤοῦ, 
ἀπ {:01. Ο, Δ. 3ρο. Ἰῖπο 7ο. έν. 
5 ἵη ΤΠερεο ο. ΧΙ. εἳ ὃ. ΔωΓζ- 

χα 149 



106 πι τῷ γ.  ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΡ. 

φή5 ἵπΊουα Επ]σεται, ὁ, ΥΠ. απ ΓοΗ« α Μή μα --- σκύλων --- κόσμον Νηῷ ἔγκα- 
πεπι "ζεϊῖζεπ ριῖαῖ «νο εεπερία ᾖεπε- 
2} ἆ Ρήσεάτα ἐνελία/α σο)/άέγε» δοτῖ- 
Ῥεηίεπῃ ἵπ /,γεοβήγ. ΔΙεΧχ. ν.όϊο, ἐν Τροι- 
ζηνι Φαίδρα Ἱερὸν ᾿ΑΦροδίτής ἱδρύσωτο ἐπὶ 
τῷ Ἱππολύτου ἔρωτι. ΝοΠ΄ ἀεριειαῖ 64Π1 
1π τει αἰϊεπα. Ίαες ᾖτρήή αἆνοςσατα 
νετυα Τσόΐσες; 5εά ΠΙδαΙαπῃ εἴίαπι 1π Αἲ- 
Ηοῖς οι]ς αιιῖ αΏδί Βαισαμίας Γεπιρ]ατη 
Ἠεηπατῖς ππεπιοταϊ ᾱ- Βπαεάτα εοπάἰεαπι 
Ἀτπμεπίς: ἵπ Οοτίιπεμ]ασί5 νετο. ΤΤ{οῬζ6. 
ηῖ5 ΕΠΔΙΙΑΠ5 πιοημμπιεηία γείετα» Η. Ρ. 
197 ΡαΓΕΕΠΙ ΦἵαΚΙ1 Ἱππολύτου καλουμένου " 
καὶ ναὺς» Ιπα]ῖ, ὑπὲρ αὐτοῦ ᾽ΑΦροδίτης 
Καωτασκοπίας αὐτόθεν γὰρ.» ὁπότε νυμνά- 
ζοιτο ὁ Ιππέλυτος» ὠπέβλεπεν ἐς αὐτὸν ὁρῶ- 
σα (Ἴες. ἐρῶσα» {ΙΦΗ5) ἡὶ Φαίδρα. --- δὶ- 
νο τεπρ]ήπ Ἠεπεί φιατηετίε» Ρταεῖει 1]. 
1ιά βρεειμ]αϊισ]είδ» ιαπ Αιπεπίς αμα ς 
δει πιῖπιης» Π]μά ΠΠ] αἆθο [αοῖτ αἆ Ίαες 
Ρωγέρίάή5. 
αὐἱάέπι 5ΕΠΣΗΠΙ» 

Τεύξασα νοαὸν Ιζύπριδος ἐγκαθείσωτο 
Ἐ ρῶσ᾽ "Ερωτ) ἔκδημον. 

τς 1 ουβήγοη Δ]εκ. Υ. 19619 

Δείμας δὲ σηκὸν Μυνδίᾳ Παλληνίδι 
Πατρῷ᾽ ἀγάλματ᾽ ἐγκατοικιεῖ θεῶν. 

Ειτὲρ. Τρηῖσ. ἵπ Τα. 1459. Ἐνταῦθα» 
τεύξως ναὸὺν» ἵδρυσαι βρέτας. δε 26/2β/{1η 
7Ἴεπεγὲς σε ἑεονὴ ἀῑοὶ ροϊµῖ5δε αὓ. ὅὄη- 
}έβίασ  ναὺν Ἱκύπριδος ἐγκαθείσατο» Ίος 
οφ μϊάεπι ποη. οΡρίπος». εοπῖεπάεης βετῖοῖ 
ἀεθιμίςδα, ναῷ --- ἐγκαθείσατο "Έρωτ' ἔκδη- 
(μον. απῖα ἱδεδτηοάϊ εοπιροδίἴία Ἠας αδῖ- 
µε δἵτηοίατα {τεαπεηίβητας. ΤΠ. {20- 
2Απομίςν 4 πεπι εἰἴαραπι», Δες. νίήοδη5 
Ψ8δ. 15045 Ἰήσοις Μακάρων δ᾽. ἐγκ. δίς 
βετ]υεηά 5 εδῖ, -- 

Νήσοις δὲ Ἱακάρων ἐγκατοικήσεις μέγας 
ρως. ο 2ΡΗ στης 

τπτ Εωέρίάες 1π Αηιιορᾶ» κενοῖσι) ἐν κάτοι- 
κήσεις δόµεις. ῬΡτορίις αεεεάμηῖ ΕΤ» 
αἱ εχ Ι1ρ1ῖς5. ΄Γαμτ. ν. ϱ7{. ή 1 
ΦΛοεζως λαβεῖν "Αγαλμ᾿», ᾿Αθηνῶν τ ἐγκα- 
θιδρύσαι /ον/. ἂε ἀομαγιῖς ἵπ τεπιρῃς. ἆκά]- 
εατίς ο ἄπ. Ἡ, Ὀϊαή. ν. 560, σοἳ ο) ̓ Α- 

ταµέμγων Πηδόλιον νηὸς σφετέρής ἐνκώτθετο 
νήῷ. π ΟΓαο//0 δρ. ΡαµαΠ, δν β. 835 

Β 

Ῥεπίθειε Ρροϊπεταῖ ἵπ Ιδίππι ο 

Ὀ 

ταθῆς. Ρ/πάαγω» Ῥνίῃ. Νν 5. Κρῆτες ὃν 
(4νδριάντα }) τοξοθέόροιτέγεῖ Παρνασσίῳ καθ- 
έσσαντο. δοτοί  φποφΠε Ῥοϊεταῖ» τέγεῖ 
Παρνασσίῳ ᾿γκαβέσσαντο ο {46/3 5ΙΑΓΠ8ΠΙ 111 
ἑσΠρ/ο εὐρβέεο εο)ζοεαγ/. 3εὰ καθ- 
έσσωτο ἱερίτα εἰίατη ἵπ ερἰσταπιπιαϊῖε «{π- 
12ο. 4. ν 

Ἐύχεο Τιμώναατι θεῶν κήρυκα φενέσθαι 
2 ” 3 - μη 

Ἠπιον» ὃς μ᾿ ἐρωτοῖς ὦγλαϊην προθύροιδ 
Ἑραῇ τε κρείοντι παθέσσατο. 

1]ιά καθέσσατο., 5ΙΝ καθείσατο ., νυὶχ α)δὶ 

τορετίτΗ ΓΣ “ΗΕ στῆσαι» στήσασθαι», Ἱδρύσα- 
σθαι 5ίο δαεΡέΠΜΙΠΕΤΟ τεο!τηπτ αριά 
ηιιοβνίς 5ει1ρίοζε8» Ροξία5 ρταεδεγεῖπι , εἷ- 
σῶτο βωμὸνο νὰὸν» τέκενος, ζόωνον" Ῥοδῖ- 
τεπιπῃ Ῥταεῦεῖ ερἰρταπηπ]ᾶ» πεπηἰπὶ ααοά 
5οῖαπι εΙτΗΙῃ ν 

Τὸ ἔόανον τὸ περισσὲν ᾽᾿Αεζιμένης ᾽Αϕροδίτα 
Εἶσατο» τῆς πάσης ναυτιλίήης Φύλακα. 

Ούα΄ ομΠ1 «είν. εἵπατο Ετεηιιεηῖαϊ (41 
72ρεῤΗ5 ο Τοτῖε εμὶ νἰάετί ρο8δεῖ 5εγῖροίδ- 
δε Ἡ. Ἰ)ί8ῃ. ν. 999: 

δύω. θεῷῶ» εἴσατο νηούς. 

5εά Ἐκαθίσατο 1ήειγεΔ. ακρ]ῖσαι ἱΣρύσωτο. 
ος «ροβίομ. «Ικήοα. πιεπιοϊαϊ -Βωμοὺς» τοὺς 
Μήδεια καθίσσαστο, ΙΝ. 19519. ο0οΏξ, ν. 
ο78. ΑἲτὶςΙ5 Γαιηίβατα ΕΕ εἴσατο  θ. 
ασε ἀποίεο: αὐϊπ ἀεάετῖτ Εωγέρίασς, ἵῃ- 
ία) αἱἴογάπὶ»  ναῷ. Ἰζύπρίδος ἐγκαύείσατο 
ὸΕρῶσ᾽ Ἔρωτ) ἔκδημον. νεπίπεπι Πίο {α. 
τπταπι ατοϊσος, ομί πια ἀοεειὸ γε] 8- 
1ο5 νε]ῖτ, εχεπ]ρ]ς ἴπ' πιεάῖμπι Ρτοῖδ- 
τί» ἐρῶν ἔρωτα δρικύτατον» ἐπουρώνιον ἐεῷν 
ἔρωταν εἳ φἰπη]ία (αταεςῖδ ἵΠ µ511 6ρδες οἱ 
σεπιΊπυπι εδῖ» Ιξ ΡΙΙΟ» ναῷ Κ. ἐγκαθεί- 
στο» ἀμὈίαπι Πο τἐπαΠορίε» οί Ο- 

Ἐ ϱΙάῤπεμ Ῥοξτα ἀἰκεῃι αὐ απ]ηϊε Ῥήμαο- 
ἅτα ἀεάϊσαταιπς ἵπ δε ποπ αμζεπῃ νειδι 
θεὲν 5ἳτ 5ετθεπάιµη. Ρε» Πὶδί Ρρετ Ιτε- 
τας απῖε Ίος ἀεσεππίμπι εοιηπιηπίςατα, 
Δωεσανίο Ῥ]αεμίδδοτ» εἰεραΠτίατΙπῃ νε. 
τ6γυιπ. δρεεῖαϊοσὶ ειτἰβδίπο» νετγετο ϱ- 
οιίάθπαν ὑτ΄ Ωσεῖο ΡοβδεΙῃ {μεστορί 60Η: 
Ἱεοίταπα  αὀρίοῦατε ΡαΙΟ αμάασίογειη» 
αὖα το, Τὸ λοιπὸν ὠνόμαξεν --» δοιῖ- 
Ῥοπάνπι 5α5ρίςαὈβις 

- Ἱπ- 



ΙΝ ΕὉὈΌΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙ ΥτυύμΜ, 

- -- Ἱππολύτῳ δ᾽ ἔπι 
Τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσιν ἱδρύσθωι θεόν. 

Ἱνιτητ ἐ]]α ταπι νυ]σαῖαε ]εοτῖιοηί5 αὐδιγ- 
ἀῑταία (α απ ΤαΠΠΕΠ εκΠ]θετ 7ο. Τσείσες 
1η Γγεοβήγ. ΑΙεχ. ν. 61ο)» ταπι Βγέρὲ- 
οἷν πιογε Ἰοᾳπεπᾶϊ. εἀϊτας Ίεετίοπί πΙΠ] 
Ἠδα ιαπ πε εγἰρεητῖς., Ἠαες αὐζεπῃ Ἱ]- 
ρὴΐς. ἵπ Τατ. νε 14575. τν 

Ὁ.. Ἄρτεμιν δέ νιν βροτοὶ 
Τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι Ταυροπόλον θεᾶν. 

πΗΙΠΗ5 αὐῖεπι ὈεΠθ. Τὸ λοιπὸν ὀνομάσουδίο 
εὐπι Ἱδρύσθαι εοπνεπῖτει: νετὺιπι σετῖε 
τεφμνίτας Εατατὶ τεπροτί5: Ομέρ. Οτεςι. 
ν. 1684. Κεἐκλήσεται δὲ σῦς ΦυγἩς ἐπώνυ- 
ον εἴς, Πετςα. ν. 1920. ταῦτ) ἐπωνομασμέ- 
γα Σέθεν τὸ λοιπὸν- ἐκ βροτῶν κεκλήσεται. 
Ίοη. ν. Ι5οο., Δώρος μὲν» ἔνθεν Δωρὶς 
ὑμνηόήσεται Πόλις. ας πιεα πιειίογεπη 0] 
οα15 1εεοπέπχ εκεοσίΕανετίε» Ῥτίπιις Ι]- 
Ίαπι τεοῖρίθπι, ΤΝΙξΙ ἵπ Πῖδ πιοάππ εκ- 
εεδδίςδεπῃ » 4ἴδε πιεπάσδα Ἰεσυπτιτ ἴπ 
ΞΕΠοΗῖ5» εἲ ἆε πιοπῖε (/σΗεορίο ΠΙπΊπιξ 
νη]σαῖα» Πῖο ᾳἩοαιε τταστατὶ ροτηὶξδεηῖς 
πυης αἰίς Π]α τε πα παπι Ρειϊταείαηόας 

Ὑς. 44. Ἐπὲὶ δὲ Θ. Κ. λείπει] Τοοῖε 
τεεερῖτ Α{ωτςγαγίας» το λίπε, εκ (οςἆ, 
ουἵδης αεεεάμητ Ῥατίς, εἰ Εἶοτ.: «σαιε 
νιτιοξίπῃ λίπε οθόνα. τε]οτητη Ἰί Ῥπου- 
ηϊ55. ν. τόρό. Πο λεῖπε εετΙθεπόπῃς 
Πΐςς αὔδαμε Οοάᾱ. ἀειεετατι βόεγτορο 
Ψετίςίπι. Ρ. 6ο. λείπει τεοῖρῖ Ροΐιετατ εκ 
Σαγέρίάΐς πιοτε 5ετίρεπάϊς ΡΠοεη. ν. 69. 
Ἐπεὶ -- σκιάζεται ΑΠάΤΟΠΙ. ν. 5ο. 
Ἐπεὶ -- ναμεῖ" Ἠεταε]ά, ν. ο. ἐτεὶ 
κατ’ οὐραγὺν Ἱαίΐει. ἴπ Ηεευῦα να]σατυσ 
τος ΜΗΝ εν .σὰ ο. 

Ἐτεὶ δὲ Τροία 6’, "Ἑκτορός τ ἀπώλετο 
Ψυχὴ» μή 

ουοπτυπινίς εασίης» παωτρῴα θ' ἑστία 
χατεσκάφη» ΣΕΠΌΙΠΗΠΙ ατοίττοτ Ρταεξεπδ 
Ἔεπιρης ἀπόλλυται» αποᾶ Ἱεβῖτ-εχ 5118 
σάά. Εααιή. ἵπ Ἡ. Ἐ Ῥ. 4185 5ο. 
κ Ῥ. 705, 3δ:Ν Ῥ. 930543 Ι1ΠΥΕΠΤΗΤΗ 
ει Ίῃ 60οάᾷ, 7ῤό0αε 7. ην. Ψυγή. 
Εις ἵῃπ ἨὈτῖς νετεατης Ττεπρογα αὶς ἀἴνετ- 
5 υησῖ που πταδίτησς ἴπ Αἰόεςί νὲτ- 

Ὀ 

τό 

Αδυπι ἆατ Μ5. Εϊοτ. 174 οίς δοΠρίηπι: 

Ἐνταῦθα δὴ ᾿δάκρυσε. καὶ λέγει τάδε. 
ΡΤΟ κᾷλεγε. ἵΏ Ί6Πε ΡΙΟ κὤπλεκε ν. 826 

{8ετίδετεπι, ἐψεύσατο --- καὶ πλέκει πλο- 
κά. 1ρµ]6. Τατ. ν. 16: 

Εἰς ἔμπυρ᾽ ἦλύε» καὶ λέγει Κάλχας τάδε. 

Ὑ5. 45 Μίασµα Φεύνων αἵματος ] δία- 
άᾳ ΤΠεῦ. 1, «οἱ. ἀῑείτιτ αῤράοπα Γε- 
ἠέμφμεπς ΟΛεπίως Τησεμες γαίεγηί σαή- 
Φιῤηὲς ΕΙ Οοεοίης ᾖογο ἄδίὲς Ιπ 
«Ξωγ1ρίΐν Όεπεο Ὠϊοπιεάϊ., πέδον Καλυδζ- 
νο: ἔνθεν αἷμα συγγενὲς Φυγὼν Τυδεὺς --- 
ἝΩμωισεν "Αργος. εἴ ἵπ διρρ]ίς, ν. 1489. 
Ἀ]π]ταπῃ ἀῑδίαπτ ἔοτπηας Ἰοφυεπάὶ Τα. 
δὲεἷρ οἷμα «Φεύγειν, εἳ Εοτεηοὶς Ἱ]]α. Ώε- 
Ι051Λεμέεο 6. ΜΠά. Ρ. 348 6. 199. ἐφ᾽ 
αἵματι Φεύφειν. ὁρ 2ζΐέο]ο σσεαές σεσωτώ- 

ο 24. -- Ῥαμαπτίάατηπι Πήδτοτία οκ δελοβίέες 
Φ{εωγεέο ρατιῖπι Ίαπι εππεπάα:ίς, οἵ αΠἱηΠ- 
4ε δατῖς ποῖα ε»ί, 

Ὑς. 55. --- στένευσα., πώκπεπληγμένη Κέν- 
τροιᾳ ἔρωτος ] Ἐι εἴ ἵΠ Ε]ογ. 094. κόμπες 
πληγμένη "4 παπι ΙεσἴίοΏεπι Ιῃ Πο 5ο. 
τυπῃ. Τερετίεπ ἔητε τε]εῖτ Λ{ιιςανέης. 
Μεάεαε εἴταηδ ν. δ. Πίο Ἔρωτι θυμὸν 
ἐκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος ει ΒΛΜΙ ἠήεῤες. ο. 
4410: σεσγζ» α)ΠΟΡέ «σένο ταζμοίώς «οἆ 
πυῖς ο η] οὐνετδαδατης» «1ο 65/21 
5ετ{ρεπ{]., στένευσα Ῥ]πεάτα. Ιπηϊτο ϱ]-ᾳ- 
21211 Χριστοῦ Πάσα. Ααἀαπη εοπίιις σατῖδ 
Ἱπερίε ἁῑείτιατ 

ἜἛρνους ἔρωτι θυμὸν ἐκπεπλγγμένη. - 

5εἁ Ποβῖτο γειςα Ἠαιϊά αὐσιιτάαπι Ιηνεῃῖς- 
δε «οπά1τοτ 8εῖι15 ἁταιπατῖς νιάετι Ἱεστῖο- 
ΏΕΠΙ: νοῖσις Πίο εςῖ 4τ4, Καὶ νῦν. στένου- 

Ἐ σα πολλὰ» καὶ πεπληφωένη Κέντροις ἁγίας », 
ἡ παντλήµων δοκρύω. ν. 745. "Ὅδεν. κογὼ» 
στένουσα κοὶ πεπλγγαένη Εέντροις ὠνίως } 
τλάµων ὀδύρομαι. ἱμτρίδείπια  Ρεεσαῖα 
απαε νετςιις πὐίησε εοπ{ζοάίυπε. 6ΠΙαπῃ 50- 
18 Ἀ{νετεΙπΙ πιοΏςΙτθΏϊ ΔΏΕΤΟΣΕΠΙ 4 Ογεφο-. 
7έ0 οσέσηΣ. «απ νετο. Ε4ἴθοί καὶ πε. 
πληφµένή Κέντροις ἔρωτος αΡίῖΗς τμ νἰ- 
ἀείητς 9 ΗβΠΥ ἐμπεπλημένη. απαπειυπεγίς. 
αἰἱΟῖ τεςιὶδεῖπιε Ἰεσατηγ», εἴ ποδῖεγ ἀἰχοτῖτ 

8 



168 νο. ἄν ΑΏΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

ἵπ ἨΗε]επα Ψ. 1419: Τεῦ πρόσθεν ὀνδρὺς «ά- Α ἵπ ἨἩρρο]ψίο ῥρυπἰεπάο. Ψεηιδ «απίπι τι 
ρισιν ἐκπεπλγγμένην. Έεετε ο μἱάεπη ΝΙε- 
ἆθα Ἔρωτι θυμὸν ἐκπλανεῖσ᾽» αἲ ἴπ θοάδπι 
«ταπιαῖε Πονσε πιρίαε Ι4δ0ς γΥ. 5σσό, 
μέρῳ πεπληγµένος ' φποὰ ε.ι Ίάεπι εἲ ἴη 
«Πεποβγ/΄ Αραπι. ν, 559, εἴ Ψ. 1919. ΕΙ 
ερῖ οἰπιρ]εχ ἰ]]πά ἵπ ταἰίρ5 πιπ]ῖο υδίία- 
τς. Ὀυί που ἴη ἀταπιαῖθ» ν. 1593, Ῥῃαθ» 
ἀτα Β]απας ἀῑεϊταν, 7 επεγς Δη/εῖσα κέν- 
προίς» ΠΙΠϊ νετο δεΠραίδ8ε νΙάετις Τλη- 

φεῖσα κέντροις» ΕΧΕΠΙΡΙ4 ααεάαπι αἀδοτί- 
Ῥ! ΡοῖτετυΠῖ. 

Ὑ5. 41. Ἁλλ οὔτι ταύτγ Ἰ δει ΠοΠ ες 
τόγδ ἔρωτα φρὴ πεσεῖν » ε1ηεςέ ὤΠΠΟΕΙΟ αὐ- 
476 οβοΣ1εἰ»: ὠνενέργητον γειέσύαι» Ὠῖ τεσῖε 
Ἱερίτιτ 1π εμο]ῖδ. ΕΠῖο εδι Ρρ]επα Τοτ- 
πηα ΙοᾳπεΠάΙ. οια]ίς 1 ετεῇ. ΡΤοΟΙΠ. Ν. 
ν. 51ο, «42ήίορή. Ποπῖτ ν. ὅσο, αἴημε 
Ἠΐπο Ἱπιρ]ετί Γασ]]ο ροτετίτ σοπῖτοσϊα, ζ0Π- 
Θτυα Ρεϊςοπαε ἵη Βα21ρ. Μεά. ν. 3ή5, 

3Αλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα μὴ δοκεῖτέ πω. 

αυαα δίς ν]ῖοδα δεπῖρῖα 5υΠέ 1π Οτο 
Ῥατ. ν. 55ο. ᾽Αλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα" μὴ 
σοπου (1. σύ πω) δύκει. Ετ εἰς ὦγ ὤνας 
σύτεκοὶ µιαιφόγοι. εκ Ἔαγρίήέ ἀεάεται ἴω- 
εἰογ: Ἔπτλ εἶσ᾽ ὠγῶνεεσοί τε καὶ µιαιφόνοις. 
Ττασίους αριἀ ΟΙςείοῃ. ἄε Ν. Ε. Η{. ς, 
ο. ΛΝεφιαφιαπρ πιά έως 12145 «αὐ)1ὲ 
υδτατῖις ἵῃ Τα δυς: Ὃσίω. απ. ΧΙν. 
τό, Λο”. 303 ος 1βῆ, σε, ἷο αὐέραν. 
δεπεεα Ἠειςο. Ἐμτ. ν. 97. Ίο” εἰς αλὶ- 
δι οαἱσ. Τεγεη. ΔΠάΤ.Τ. ον 1. Μὲ- 
2αὐαγ. ᾖο0ς δὲ δὐο ἀδΙγεί. ΑΕΠεαπΙ ἄθεε- 
δαῖ, Λου ἑίζ: ἵπ 16. Δε. 11. 559. 

6. 43. -- πολέμιον πεφυκότα Ἰ Τη 
Ο0οά. Ἱεσίτης Ῥατῖς. ἵπ αἰής ετίδΏι αρ. 
ΔΜιβγάν. πολέμιον νεανίαν. Ἠπες πη Ί6- 

Ῥ 

ο 

Ὄ 

οἴίο 5εειπἀάαθε», ῥτοσί5 ΕΒάῑποπίς αἰίετα Ε 
{πΐςδε νἰάδτήτ. Ὀαπτατ ΙΠΙεΓ νατίαν (ο- 
ἀϊσμπι Ῥίητες» ἀ4ε αιδις Ἰάεπι ν]άεῖας 
1πάἰσαπά απ]. 

νς, 47. Ἡ δ᾽ εὐκλεὴς μὲν Ἰ Νο εει ἆ- 
σπα Ἰεποταϊ: κα. Θεέ οοπΙεεΙΤΕ 
Μ]ςσε]ίαπ, ΗΓ. «ς,. ΧΙΧ. ἸΙηβίσπὶς σε- 
πετ» Ρϊοίαθ, νυιταΠρας Ῥμαεάία, ἵα- 
ΠΠΕΏ Ρετίτει οὐκ ἔτ) εὐκλεὴδ ο Υ. 687. υἲ 

εχρίεΓ6ε 5αμπις. αάε Ρἱαεάτατη ϱῦ -σα- 
πας εἴῖαπι οἀσταί α Ροιαθ ἀποτιῃι, {πε 
ΛΓΙάεπα ὀβροΏίε είχες Οοεβίάα , εἲ 
2ηνέὲ Φε «ΟΦ7ηΠέ επεοίηάέγε ἢβἠοεδὲς 
/Ἴα/εγ. {το Νἱ. 465. -- ἵαπ Ομδτο 
Ῥατ. νειδι5 εσῖ 75ο, Εἴμ εὐκλεὴς μὲν» 
ἆλλ᾽ ὅμως ἀπύλλύμαι. 

Ὑ6. 45. -- τὸ γὰρ τῇςδ᾽ οὗ προτιαήτω 
κοκὸν» Τὸ μὴ οὗ Ἱ δίε απῖε Ἱεσευαπτιγ ἴδια 

----οὖ προτιρήσω κακὺν» Τοῦ μὴ οὗ παρασγεῖν. 
Τη Εάῑτ, ἀταιπατίς5 Ργίπ]α αες εκ ρεησἳ Ἱ]- 
τετῖς πια]ηδομ]ές: Τὸ γὰρτης» οὗ προτιαήτω 
ΚΑΛΟΝ.ΚΑΚΟΝ.ΤΟ ΜΗ ΟΥ.Π. πα 

χεσερί Τὸ μὴ οὐ» Αιπιείαπι α 0ο, Ρατῖς. 
Μιταία ααοφμ8 Ες ἀἰδιίπεῖῖος αιπία ἵπΠ- 
θεπᾶα νιάευαΠῖΙΓ κακὸν» Τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν 
εις. ἴπ Βε]μο]Ιδ αἆ «4γά:θρμ. ἵκαηπ ν. 
917. αῖς νανις Ιεσίτιγ Βαγερίάς: ὢκί- 
δρ" πὸ 9 ὰρ. τῆς») οὐ προτιωήσω καλόν. Ίος 
ἀαππῖ επίαπι ἆ4πο Οσά! αριά 6)αν. 
ρ]ασυίταις (αγά αμάο»: ἐἰεώέ1έο, εἲ ντο 
}Β. ἵπ ΜΙςεεΙ] Ο05. Ην ρ. 1ο/. Βτίατεος 
Ἰεοτίοπεπι {εί8Ιη ε5δε θρεεΙοσαῖῃ» 5ε4 πας 
αἀιηΐδδα ειδα. Τ41ΠΕΠ 5ΕΊΠΕΠΙΟ ΦΡὸ μὴ οὐ 
παρασγεῖν ηεεθδδατίο τες πίτας αἱ πιο” 
ἀιδ Ίοη επί Ψεπετίθ 655εῖ Ἱπάίσπασιπ- 
ἆαθο απῖε Ἱημπϊτίναιη, ἵπ. ἴα]ίδας. υδὶία- 
τά. οπτιεητίς νοζες οὗ κακὺν. νεὶ οὗ 
δεινόν ἐστι, νε] παντ θἱποῖ]ες,. Ομῖα ἵα- 
ΏΙΕΠ. ἵπ ορεηίδ ἱεριατ Οοἆᾶς κακὸν 8εΙ-- 
ναπάυπι εχἰφιπῃανι, ΙΠηΦΕεΠά ΠΠ οἶιπι 
δεο επ ρς. - Ῥὸ γὰρ τῆςὸ οὗ προτιρήσω 
Αιπῖσο ΠΙΟΤ6 δοΠδεπά! βΙσπίβσατ», ῥωήμι- 
ο6 ΕΙ οο1/710411 10 εΜ/7ὀ0. δὶο ΠεῖΔ- 
ρε. αῖ {ιά αΠεροπαῖἹα πηεαο νἰηαῑσίαθς 
5αερίης αὐδαιιε ταἰὶ τεβδρεςίΙ προτιρῆσαι 
ποῖαϊ Φροντίσαι» Νε] λόγον ἔχειν ' ΝΙά. Ἶς 
Λος Απιπαάν. αἲ }οιερἠ. Ρ. 39, Όπο 
Πίο 5εῃδα» Ἱεριτιτ ἵηῃ Εέρ. Ηεγας]. 883 
Τὸ σὺν προτιμῶν ' ῥατΙΠῃ ἀιΣτοῖ ἵπ'Ε]ες, ν. 
11149 Τοὐμὸν δ᾽» οὐχὶ :τοὐκείνου: τκυπῶ. 
φορή. ΔΑ]. 154. Οὐδὲν τὸ τούτου μᾶλλον ἢ 
τοὐμὸν σκοπῶν. Ν. 1939. ὅρα μὴ τοὐμὸν ἀλλὼ 
καὶ τὸ σόν. εἲ ἵπ Εωγήρ. ΑΡάΤΟΠΙ. ν. 556» 
οά γετοπι εἶαπι προτικῶν δἷο αἁλλοῖε 
ἵῃ Αἱς.. ν. 761. εἲ αλδῖ» υτ «{ετεῤ ας 
Ἐ υΤΠεΠ. 644. Τ44. ΔΡΑΠΙ. Ι424 Φ0ῤΛο« 
εἶεον «4{ἱμοράαλες, οεϊεαΙθ, ΗΙ5 Πδ. 

ἀεπι, 



ΙΝ ΕῦὈΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡρο] Υτυυλ, τόφ 

ἄεπι » ιὁορᾖοεδὲ Ῥταεξετιῖπ Γτεαπεπίαίης α Ώεώη ΓεἼεγειε ᾳποαιθ ἀῑχίσςα Β οπιαῃπος 
ετίαπι Ιητίο δεηατίοτα!ῃ Τὸ αὴ οὗ, Ρε 
συνεκφώνησιν ΙΠΌΙ55 ΠΙΣᾳΠαΠ  δἱ Ῥεπε 
τεπη]πί, τερεπίεταστ αραιά Αττιςος Ροδτας 
Τοῦ μὴ οὔ. Όσα Πο δΙΓΙεΤΗΤα» 1οσίτατ 
εἴίαπι φαερίας: Βωγέρ. Ῥποεπ. ν. 1:55. 
21117 ἐηρεαέαί Τὸ μὴ οὐ κατ ὤκρων περγά.- 
µων ἑλεῖν πόλιν δριά «τοῦ. ῥρ. 45... οὓ. 
Τὸ μὴ οὔ σε. μῆτερ. ποοσφιλῆ νέµειν ὧεί. ---- 
Κακὸν» Ὀϊ ἵπ 05. ν. 475 » τὸ μέλλον ὥς κα- 
κὸν τὸ μὴ εἰδέναι. ἴνος νότο Ίοσο» ἰιὰς ΡΤΟ- 
Ῥατα ἱεετίοπε» κἰσπιῃσαταε: ἴδια ΥΕΠΙΙ5: 
{πζζσηιπι εσσες ῥεΓσοπα εασ: δὲ βοεπᾶς 
20” ᾖεΓεηί ἐν Φίσε βότίς η ΕΜΤΗ 
ελια/ΗγάγεΠ/: ἡ θεοὶ μὲν οὐδαμοῦ . Τὰ θνη- 
τὰ δ᾽ ἔσται μεγόλα., μὴ δόντος δίκην ο Ιτί5 
αἰτ 1η Εγέρ. Ηετε. ν. ὃ41. Ονἰζ1ὲ Ραΐ]ας 
Μει. ΝΤ, 4. ΔΙΙΠώ 16ο 5βεγΓΛέ ο41έ 
βοέπα ΠΡ {45 

ὙΧς. 59. -- ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων ] 
Ἐν αἱ οτῖαπι Οοά1. αιιδας αεεεάπηῖ 
Έ]οτ. ετ Ῥατῖς. ία εαϊαϊτ Οσγανίις 
ΦΙΟ δόαων απο εἳ Ἰ]απΙ ΠΙΕΙΙΟΓΑΠ5 
Φοᾖοῦ. πιοηδῖταϊ ἴπ δα Οοάά, Ἱεε[ο- 
ηεπῃ υϊταπιαΠε τερετίαίπ: πῖπας εορῖ- 
ταΐς δἳ φετῖρδεταί Εωγέρίαες ρτῖπιηπῃ δό- 
µων» ΠΟΠ ΠΙΙΤΟΤ ἴπ Ε4ΙΠΙΟΠε «ΟΙΓεεῖ ἆθ- 
Οΐξςε τόπων.» ἨΒΙη 56ΕΠ8 ἀταϊηΒῖῖς αΠῖ6 86- 
ἄες τεεῖας Ῥιττπεϊ 5τα τη τησ Ύτοεζεπε ς Ἱπ- 
Ἔτα ᾳποαῖε ν. 1505. Ἔστ᾽ ἐν δόµοισι τοῖς» 
δέ ν "Αρτεμιξ θεᾶ 5 νιυ]σασαῖιτ αηΏτε» 
αὔαθπ εκ οΡΏπιο Οοάΐςε τόποισι τεεερῖδ- 
8ετ ΦΗπβγανίώς. -- ΒΙΠΙΙ το νατιεταιτῖς 
εποϊανίτ ἵπ ν. 56, 0410 "Αρτεμιν τικῶν 

θεὰν Ρταερεπῖ δα]τεπι ἆιπο Οοάά. Ἐἶογ. 
ει Ρατῖς. ΡΤΟ θεό. Ες ]τεταπι ἴαΙΠεΠ 
1εστΙοπεπι ΡΤ8είετΟ»Σ 5εά ἵπ Απάτοπι, ν. 
1958. Ε]οτεΠΏΙΠαΤη, θεὸς συνοικήσεις θεᾷ " 
νυ]σαῖας θεῷ. ἴπ βαεεᾖ. Ιεσίτιτ ν. οοό. 
θεᾷ θεὸς Ἡρῳ ποτ) ὡμήρευσε. ΙΠΗες. ν. 
-55 Ἴση θεᾷσι εσι ἵπ (οὐά. Ἰμείᾷ, εἰ ἴπ 
Ἔτοας. ν. 934. ᾿Αργείας θεᾷς ἀαὶῖ Οοἆ. 
Έ]οι, ἴἵπ 1ρᾳῖδ. αυτ. αμημοτίες ΌΏεα 
βεὸς δεά πιηἶτο [τεφιεπτίης ετ ρ]ις νἰ- 
εἷες ἀῑεϊτατ ῥεώ. «ϐΟετὲ εἲ Ῥτοδετρίπα 
ΑτΏεηὶς ἀἰεεσαπτιγ τὼ θεὼ», δεά Όεα ἡ 
θεὸς Ί]]ια ειἶαπι εἴατ ἀιεεηπάα» αοά {ίω- 
εἰώπο Ἐ. ΗΙ. Ρ. 995 αεγοδίο Ρ. 47. 
2]δαυε Ῥτο ὅὃ θεὸς τεδιτεπάμπι εδ : 

Β 

ο 

0) 

Ε 

ἀοσεῖ Ἰ{ασγοῦ. Βατατῃ. ΠΠ, ας, Ψι]. 

Ὑ9. 55, Ἔπεσθ) ὄδοντες ἔπεσθε Τὸν Διὸς 
εἴε. ] ἴπ νεισιπι 57 τε ρτο δὲ, Πο Ῥτο 
ὠείδοντες τεεερ]ῖτ ὤλοντες Λ{μπσγ. εχ Οοὰᾱ. 
ααίθις εοπείιπµπε Ε]οτ. ετ Ρατίς. ἵπ 41ο 
πιοκ ΦΕΙΠΕΙ ἵαπταπ δοτίρίαπι ΠΟΙΠΕΠ "Αρ 
τεµιν εἳ» οσο αΙατιος γείδµαπι, ἰδία 
ΤαΠΤΗΠΠ Τανὸς φἐνεύλον χαῖρε Λατοῦς καὶ 
Διὸς Αρτεμι. --- ἴδία ν.ύο. Πότνιω πότνια 
σεωνοτώτα., 5αερίας ἵπ ΝΠιτίατα ταπδτα]1ς 
νιτσίπεπι 6οπῤ0 Ἱπ5α]δί ἀταπιατῖς Χ. Π. 
Υ. 190» 199» 5σόο, 646. Ειῤῥαης Ἱῖς 
νεπαϊοτίδης», ορίπ»ς», οὐνετδαῦατις {0 
Π2Γὲ ΕΚ Ι]. ᾧο 479. πότνια θ1ρῶν "Αρτε- 
µις ἀγροτέρη. οδῖ 1]ίς ἵπ Οὐ4. {εἰά. 5. 
ΟΛ0//03 νειᾶςς Πότνιν, ἡ δεστότις. (5ίς 
15. ) μεταβαλὼν δὲ ᾿Ανακρέων Φησὶν Δέσ- 
ποι᾽ "Αρτεμι θηρῶν. --- Ιπ 0οἆ Ρατῖφ. αὲ 
34 ν. 7ο οπήτίτατ Ηϊρροϊγίι ΠοπΊεΠ» 
5ίε 44 ν, 6ο ποη Χοροῦ 5εὰ τεοῖε ΠΠΕΟ {μ- 
ἀῑείο Ιεσερατις αἀδετῖριας Ἱπάεκ Θερχτόν- 
των. «ΘΟΙ1ο8δ Ίπ νεπαπἆάο εοπηῖτες Παῦε- 
Όατ. Ηἰρρο]γιις αἰοφ πίτας δεπεσζε ἀτα- 
π]αῖίς ΙπίΠο, Πίο ααἲ ἁοπιπι α γεπᾶ- 
τίοπε οἴπ Ηἱρροῖγτο τεάῦαπε ἴδτα σαΠ- 
ἴ855Ε. ΏοΟΠ εἰοτΙπῃ» νετετες εεῖαπι γψἱάσις 
δοβο/γσσέαε, ΩΠΟΤΗΠΠ αἶτετ. ὤλλοι τινές εἰ- 
σι παρὰ τὸν Χορόν ὃ γὰρ Χ.ρὸς ἐκ Τρειζη» 
γίων γυναικῶν" 8ΊΤΟΓ. ἕτεροιο πα πε. εἰσὶ τοῦ 
Κοροῦ» καθαπερ ἐν τῇ ᾽Αλεξώνδοῳ ποιωένε-. 
ης ἴἴαφια Επθταητ επἶαπ α «ποτο ἀἰνοτςί 
{απίογεςς φιιοά ποῦ απϊπαάνειτίς {ἷες- 
2/15: Ποταπα Τη τεα α]ῖς οτίαπα Εγρέαής 
Αἰεκαπατί ἢΕΗΠίαΠὲς Βῖ πιεητο Ρ. 9739 
ὉΟµαργοβίεγ Λαγέπι βαογες ΠΜ «)ε- 
παπάώγωώπη γοσα. Οπίά εκ ΕΒωγὶρῥαςς 
ΠΙΟΤΕ φετῖρεπάϊ ρταεσεεδσετῖτ αεδτίπιατε Ἱ]- 
εεῖ εχ Ον; Ηετ. Βρ. ΧΝΙ. 457. 958. 
-- Όυαπι ος σαπτίσο δανὶςείπιαπι ππείος 
«ᾳαίβορίς εἲ Ἰιαίο αεαϊπεητίς ἰιοτί «Οπῖ« 
Ρατατί Ροῖετίτ ἵπ «4γέκ/ορἠ. ΓΠεδπορ]. ν. 
190. Τὼν ἐν ὄρεσι δρυογόνοι --- Σι κόραν ὧεί- 
σατ᾽ "Αρτεμιν ᾽Αγρητέραν. Χορ. Επουπικλη- 
ἴξευσα σεμνὸν Γόνον ὀλβίζουσα Λατοῦς.Αρ- 
πεµιν ἀπειρολεχῆ. Υ. 135. Χαῖρ᾽ ὄλβιε παῖ 
Λατοῦς. ηος 4ἴοφπε ϱΠρτί ἵπ Εωγερ. {ρ- 
Πΐς. Αι. ν. 1520: ᾽Αλλὰ τὰν Διὸς κόραν 
Κλήσωμεν "Αρτεμίν» θεῶν ἄνασσαν. 9 

Υ», 
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Ὑς, 68. Αἱ μέγαν κατ οὐρανὸν Ναιετ᾽ 1 Α ολο ΡΛἡοεβογως ΦηΣὶ, τῷ μὲν ξοάνφ 
Ρατῖς. Οοά. “Α μέγα η. ο. Ναίεις" πος 
πἱΗπαη Ῥταεῦεί ει Εἰοτ. εἰ ᾖωήσγαν.. εκ 
αἱ. Ἠαες 4Ποαιμε ἔοτίαςσε Γμεσίτ ἁιι- 
ρ]οῖς Ε ἀῑῑίοπί5 ἀϊνειδα ἱεετῖο. ΕΠίς εετίε 
5οτϊδί ροτῖτς “Α µέγαν κατ᾽ οὐρανὸν Ναί- 
εἰς εὐπατέρειά γ᾿ αὐλὰν Ζανὸς ο πολύχρυσον 
οἶκον" αὐαθ πο]μί Ἱεστῖο ν]σατᾷ πιε]ίος νἱ- 
ἀετειυτ,. Ὁππια, Ρτουῖ νη]σαπτησ» {1η- 
εἴα 4ποαμε Ιεσῖε {ισα λέωςς ηαΤη αά Ἱπί- 
Ώάπι 1]. Δ. ὁ παρ Εὐριπίδῃ» Ἱπαμῖτ, 7η” Β 
νὸς πολύχρυσος εἶκος ἐκ τοῦ Ὁμηρικοῦ Χρυ- 
σέευ δαπέδου εἴληπται. δε ἴπιι] Ταπιει 
αἆ αὐλὼν. Ζανὸς Ῥειτίπεῖο ΠΟΠΙΕΠ {αἴρη- 
ἆππι ε5ῖ: {1 5ε ἀῑεῖΙτ ο/η έδς γα 
«{ε9εᾖ}ζὲ Ῥτοππεϊ]ει!5 ν. 1299» ὁπόσοι Τὴν 
Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν " Ἰ]ο Ἱπιε]]ίσεις 
σηζς1ὲ ἐεεία Τολα ἐς Κεδα/εηφωε ο » 
π 4 παπι ας τεὂις Ππιπαπὶς ΓΙ εοπνεπ[θ- 
Όαπῖ επι Ίονε σοηςμ]ευσὶ : Παρίτετ ἴπ Ρῇᾳ- 
2ομής Οτῖα ἘΤ. ΠΙ. Ῥ. 1οι. Ο. ξυνήνει- ο 
Δε θεοὺς πάντας εἰς τὴν τιµιωτώτην αὐτῶν 
{Ε. αὑτοῦ) οἴκησιν» εἴςε. «πείογ ΑχὶοςΠί 
Ῥ. 16ο» πιεποταϊ τὴν ὑπόγειον οἴκησιν» ἐν 
ᾗ βασίλεια Πλούτωνος οὗχ ἵττω τῆς τοῦ 
Διὸς αὖλῃς " 5εᾶ Ιπ Ιδῖο Ίοςο κδοδσεέ ρῖαθ» 
Ῥεραε Οοάεςσ Μ5. απ Γυῖτ 4110). 41ση- 
«η» (η οἴκησιν ) οὐχ ὕττον τῶν τοῦ Διός ' 
Τονίς αιι]α. εὔπαις ]α ο μϊόσπι 5ἶνε καλλ/- 
παιςο πι «οπιπποᾶε πμ αῑεί ν]άε» 
τητς εὐπατέρεια» ΔΡΙῖ55πιο αὐἴεπ Ὠΐαπα: Ὁ 

εὐπατέρειαν "Αρτεμιν εαπεῦατ Ότρµευς «4: 
βοῇζομ. Αῥο. τν 57ο. ο ο τὴ Ειτὶ- 

ρίάεα «οπηραταῖ 111. σ. δραµῥεη. {η (α)- 
ἐπ. Ἡ. ἵπ Ὀῖαπ., ν. 4. ἈΒπετνα νσο αἷ-- 
οἵτατ εὐποτέρεια Οο721εο ἵπ ὑΦεβο. ΙΠεᾶ. 
1η ὄγετιζά. Οοάῖςεε Δ{ὁ. Οἶατ. ΒΗ77Η- 

μὲ Ῥ. 1932. 9ἱς εηίπι δοΓἱρὶ ἀεριεταῖ, ΏΟΠ 
αὐπάτειρα. 

Ὑς, 74. Σο) τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ 
ὠκνράτου Λειμῶνος 1 Ὀυρίαταπτ ΟΥοΠΙΠ/Δ- 
Ώσῖ νεῖετες., ἴτηπι δες ε8δεῃτ ἆα ΒΟΤΙΙΠΠ 

εοτοΏς: οδρ]εηάα Ῥτορτίο 8εΠδΗ» αΏ Π- 

συπατο:, 48 ἨΥΠΠΟ», α4Ἡεπι Ώεαε ἀῑχετε 

Ἠτρρο]ψτιςΣ απ Ιἴτοφ"ε αΙππ]Σ ατ 5ο” 
τοΏαΊης 9Η σεσῖαῦαῖ Ἱπιροπεπάαπη 5ἵα-- 
εμας Ὠίηπας» ῥτίππα απ]άεπι φἰσηϊῆςα- 
ψετίε, 5εά κἴταυ] Ἰβάμπῃ ϱΟΓΟΠΑΠΙ» 4 1181ῃ 
Ώεπε 5µ16: υλγαϊηϊ ριάίςμς. πεοῖετεῖε 1π 
3 

πλεκτὸν στέφανον ( Ἱπῖτα τὸν φειροποίήτον ) 
προσθέρειν» τῇ δὲ θεῷ τὸν ὕμνον » ἐξ ---- ἀδόλου 
καὶ ὠφθάρτου διλνοίας. Αὐφδιτάε Ἱερίτιτ 1π 
Πδάθπι: ὃ Φ.λόχορος τὴν ἐν "Αγραις Αρτε- 
μιν τῷ μὲν λόγῳ στἐφεσόχι Φησίν. υὈἳ δετῖ-- 
Ῥεπάαπι 655ε τῷ μὲ» λωτῷ στέφεσθα. ο {0ἱ0 
εὐγοήὀγέὲ» νε] Ίδία πιοηδιταηῖ αἆ ν. 56 16” 
εἵι», Τὸ ὄναλμα τῆς ᾿Αρτέιείδος οἱ μὲν δι” 
κτάμῳ» οἱ δὲ ἐχίνῳ» (εοττΙδεΠάΙἩ σελίνῳ ν. 
αρίο») οἳ δὲ λωτῷ στέφεσθαι Φωσί. Ώε Ἠγὸ 
ΠΠΟ» ζώο Ώιαμα εε/εβγανεταί» Ευτὶ- 
Ρίάεα 4. 44. Ἰ{μγείως πεεερῖτ . 1... 
ΝΗΤ. ς,. 1. νετδης Ἠος ιπαάεσῖπι πυπετίς- 
1 ατηῖς 5ηαγ]δα]πι]ς ΙΠπῖετρΙΕΙΑΤΙδ, αο5 
Ἠπο Πσεηῖετ τΓοΏβδοτίρεσετη, πὶςδί Α{υγείέ 
Ἠ εί οπιπῖηπι ε55επῖ ἵπ ππαπίδης, ἵΝες 
Φ4Π6 πἰταπά ΙΙ εδὲ 4ε 5εηδα Πῖς α]εσο-- 
τίςο «οβίἴαδδε ιδεᾖοδίατέα»» α πάπα ΠΒ] 1π. 
Πΐς Ιπνεηίατασ», αποά ποπ απτιαΙςςΙπιᾶ 
Ίαπι Ῥοΐξΐα τιαπςτμ]ετίπε Ίπ δεῃδις. ἤσιι- 
γαῖοδ» 414015 πλέκειν ὄμνον 3εηῖε ἀῑεεῦα- 
τατ ας πλέκειν στέφαωνο. δΡΗΠάαΓΗΣ. ὧν" 
δράσιν αἰφωηταῖσι πλέκων Ποικίλον ὕμνον . ἀ6: 
56 1ρ5ο σίς Ιοᾳιήτητ ΟΙ. ΥΕ, τήζ. ογα» 
μμ Οα1πι. ἓν 04. ΧΧΝΙ. 

ὅ σωσε Γοηέἱζης ἡηεσγς 
σαμάέν» αβγέσοι ηεοῖέ [ογες. 

ΊΝεείε πε ᾖ,ζπηέζό ϱ0Γο/ΑΠ29. 
Ρηρ/εί αν ήρί». 

ἴπ Ερίσταππη, «4βέραιγὲ Φος 
δαββήοηε πειθὼ 

"Ἔπλεκ ἀείζωον ἹΠμερίδων στἐφανον. 

Ίνοῖα ζε/εσα)ὲ ΕΟΤΟΠᾶ» μύσταις Κοινὸς ὃ τῶν. 
Μουσέων ἑἡδυεπὴς στέφανος» ἵπ ο απι ἐνέ- 
πλεκε Ώοτες ἆε ααονηπηνῖς ΡοξίατΙτη γεῖθς 
τυπῃ ρταῖῖ5 ἀεςετρτοδ. {17ος ἵ, 795. 
«Ανία ΒΜεγέαι ῥεγζςβγο. Ίου --- ἐμ. 
ναέφηε Πο0Υ05 «εεέγβετε ἤογεςς 1 ηέσρεηο-- 
Φε Πιέρ εὔρΗ1ὁ Ρεῖεγε ἐμαέ εογύαπη» Ό]η- 
4ε βγ115 110 νεβαγἐηὲ Ζε1βΟ25Φ. ήμισες 
γήιοβρή, Β4Π. ν. 139349 ἵνα μὴ τὸν αὐτὸν 
Φρυνίχῳ Λειμῶνα ἸΜουσῶν Ἱερὸν ὀφθείην δρὲς- 
πων --- Ίπ' δεΏξΗ5 εετῖε Πσυταῖος Εωτὶ- 
Ρί4εα. 84εΡο νειετος ΤταΠδῖηΙετεΣ πε ἆξ- 
εαπι οοπάτοτεπι- τας, ϱΟΠτῖς. Ῥ. ν. 
958968, 90. υὈί εκάεπι ρθεῃε νετρα Ίεσιτ- 
τησ εἰ Υ. 5605. Καὶ σοὶ αιαριστήριον ὕμνον. 

ον. 



ΙΝ ΕὉΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ. ο. 

νῦν Φλέκνω, Ομ «4ἱετ. ἵπ 5πππι Παι- Α Πατναπ ἱπνοηίτα Ροτιίε ἵπ Ίος Ρταῖό 
δαν ωγὸν Ρ. 313. 

Σοὶ τόνδε κὀγὼὰν Παιδαγωγὲ» προσφέρω 
Λόγοισι πλέξας στέφανον ἐξ ἀκηράτου 
Δείμῶνος. 

Ἶπςο ᾳποφίε τεδρίοῖεῃς ΒΙΤΟΠΙ. Τ, Ρ. 9555 
16, Ῥε πιη]εῖδ., αὐἱδ15. ἰδῖα βσιΤατο 5εΠ- 
5ὐ αἀλίδεπείδας, Εωτίρίάεα νἰάεπτΙτ οὓ- 
νεισατα. πιπο υπῖις αηΈηπι νετοα Ρτοίεζο 
7 Αεπιϊςε} εχ ΟΥ. ΧΝ. ῥ. 105. Δ. ο 03 
ᾖοέγεί» κωθώπερ µοι ἔθοο » ἐκ τῶν Πλάτωνος 
καὶ ᾿Αριστοτέλους λεικώνων δρεψαμένῳ ἄνύη 
ὠκήρατα ο καὶ ὧν σίδηρος οὐ θιγγάνει» στεφά- 
νους πλέξαι τῷ βατιλεῖ ὠγθρωπίνης εὖδαι- 
µονίως» ἴωπο δΙπη]ία δορμ]κίαγ  ἀῑεῖ 

Ῥοτεσιπε αθσιπιατὶ. ΘΑ) /οεηγαίως αεοερῖῖ 
Ἐ υπρίάσα 8εηῃςιΙ Παἴγα 1 Ῥτοοεπι. Πετοῖς» 
Ῥ. ὁό5. πι. εἲ Ισοῦ. Πἱ ἵπ Ηιρροϊνεί τα» 
Ρρίτος αὖ οφ 15 ἀῑ]ασεταιί Ρίτα Ρ. δι 5. Π]. 
σκοπιαὶ γὰρ αὗται » δι ὧν ἐθήρας ξὺν ᾿Αρτέ- 
μιδι, δρύπτονται τὼς παρειᾶς ἐν εἴδει γυ- 
ναικῶν ' λειμῶνες δ ἐν ὥρῳ µειρακίων» οὓς 
οἰκηρώτους ὠνόμαζες. Ῥήταπι ἴ]ε ρταῖυπι 
5ρεσιαδαῖ Εωγερίόοςο Ὠϊαπας» ηὶ [11055 
ΦαστΏτη» ἵῃ 4ἳοΟ ΠΟΤΕ οβίγεα εογοάε 1ε- 
5εταί ΒΠρρο]ψίιςδ, παπι Ώεας ΠΠ 811 
εἶῃς σιαταε Ιπιροπθτο, π Ποεγὲ Π. 
ἵπ Μετευν. Υ. 75. θεῶν µακάρων βόες ἁ]- 
ου ΠΕΙ Ῥοσκόμεναι λειμῶνας ὠκηρασίους. 3” 
Πο Ίοησε 5έῃδι παρθένων κἤποςο ἀκήρατος 
1ὀγοο ἀῑεϊτιτ «Λε. ΧΙΠ., Ρ. όοι. Β. 
αιἰαπι κῆπος Ηρακλής ΠΙΤβειςδ Πἱε 5» 
σετ Ηετευ]ῖ. Ποτίας ΈταςΠΙιΠθ» ΠΙΟΠΙΟΤΑ: 
τας ἵῃ ΟΓαεΜ/ο αρ. «Ῥωθεδ. Ῥταερ. Υ. Ρ. 

26 911. Α. ῥΡταῖα 4Ποφἱε 5ὐα Ώεα Παῖτ 
Ζ...- {1 νεπαττιῖκ, ἵπ αὐἱθιι5 φτμάίο νεπαπ{{ [ουίε 

κς-ὸ Ίαδδατα Ρτοσυπιυετεῖι. Τρηϊσειία ἵπ Απ]ῖ» 

ο άλᾷε Εωγρεάΐεο Υ. 14645 ἀθλιεῖ ταπάεΠὰ 
τν ευρῖε ᾽Αρτέμίδος εἰς λειμῶν)» η01 εβθεῖ πιᾶ- 

οἴαηάα. Ιδίάεπα ν. 15431. Ἐπεὶ γὰρ ἱκόμε- 
σθα τῆς Διὸς κόρης ᾿Αρτέμιδος ἆλσος ο λείµα- 

πας τ) ὠνθηφόρευς. τεεῖε ππ]Πὶ εἶατ. 10. β)εγ- 

ομ5 εοϊγοχίςςο νἰάεῖατ 1145. ἵη Τα. 
ν. 1465. Σὲ δ᾽ ἀμφὶ σερνὰς , ἸΦιγένεια » λεί- 
µακας (Ρίο νυ]Ε. κλίμακας } Βραυρωνίας δεῖ 

πῆσδε κλγδουχεῖν θεῶς. Ὁμαπάο ΝΝοςίετ 1Π 
Ῥ]οεῃ. ν. 15ύόή Λωτοτρόφον Ππεπιοταῖ λεί- 

µακα» Ἰοῖος απίειη Ῥ]εετεπάϊς εἰἴσπι Τα» 
θετν]εραϊ ΓΠίαπας εοτοηίδ {ία ΄ εβαπῃ 

Ῥ 

Ε, 

ΗΙρρο]γίμς., 4ε 4ο 5αἶτεπι ἁμοῖτατί πες 
αίε» αΙΠ ργοάἱοῖε 11 5δεεπαπι σονέα 
εογοΜά”2. εαρὶῖ Ὠϊαπας, αἴάε δἵαῦαί 2η 
το αεάθς ανίταδ», Ἱπροπεπάαπ. Π]αά 
ἀϊσπιαπι πιεπιοῖα[ α͵ιοᾷ ἄε Ασοβίΐαο δογῖ« 
Ὀἱῖ «Χεμοβήο»» ΒΡρ]Πεςὶ π]τον 5405 αἆ 
Ὀε]]απι εειταπα]πῖθα5 ναπ]ῖ5 εχδτοεπῖε, Ἑλ- 
λήν. ΠΠ. Ῥ. 999. 36. 6ἳ, αἱΙ45 Ρταθιπϊᾶ 
τορογτανεΓαΠῖ», «οτοΠα5 ρίε [)ίαμαε ἀεάίσαι- 
Πριςδ: ἐπεῤῥώσθη δ᾽ ὤν τις καὶ ἐκεῖνο ἰδὼν » 
᾽Αγησίλαον μὲν πρῶτον ο ἔτειτα δὲ καὶ τοὺς 
ἄλλους στρατιώτως ἐστεφανωμένους ἀπὸ τῶν 
νυµνασίων ἀπιόντας», καὶ ὠνατιθέντως τοὺς 
στεφάνους τῇ ᾽Αμτέμίδι. 

5. 75. Ενθ᾽ οὔτε ποιμὴν ὠξιοὶ Φέρβειν 
βυτὸ» ] Πὶ5 τιδιις Θ/μέαγοή. ο. Βρϊςιτ. Τ 
Η Ῥ. Ιοοῇ. Δ. Ιπάϊΐσπιαπι 6556 δοΓΙδ]ξ, Ἱ]- 
115 νο]ηρταϊες σοΙΙραΤαΠ10 61 Ποπερεῖ8., 
καταισχύνειν τὸν Ἑλικῶνα καὶ τὰς ΨΜούδας » 
"Ενί' οὔτε ποιμὴν ἀἄξιο Φέρβειν βοτὸ» Οὐδ᾽ 
ἦλθέ πω σίδηρος ' ἀλλ᾽ αὗται ἐν εἶσιν ὡς ὦλη- 
θῶς ἀκήρατοι »ομαὶ τῶν μελιττῶν ' ἐκεῖνα δὲ 
συῶν καὶ τράγων κνησμοῖς ἔοικε. ὠρεσῖαδ»ς 
πηιί νἱάστιτ Ει1ρίαςε νοιδιας Ονέάέμς ἵπ 
πὶδ Ἠετοῖά. ΒΡρ. ΧΝΙ. 55, ΕΒΕ Ίοεις 
{9 εά]ας Π6/ΟγοΦὲν γαῤήίόως Ἰάσε. --- 
Ομ] 3εο ογὲς βήᾳείάσε» 65 ὤπισμέὲς πα 
οαβε]]ώ6» Νεὂ ρᾳίΜ)0 ἑαγάσε εὔ γβΙέµ} 9γέ 
Ζονὲ. αἳ», ἀππι Ναϊσίδδο {[βϊαίεπι Γοῃ- 
τοι Ρρ]ησεδαῖ» Μείαιῃπ, ΠΠ. 408. ΟΜέ0ς 
Φέφ16 ῥᾳ910265. έᾷΗέ βΡΩ9ἱ6 πΟΠ{6 εᾷ5 
βείζαε εοηἑησογζη{ο αἰιώνε ῥέσω : Ζ1εηε 
μ]]ς νο]ογἠν Νέο Γετα {πγΖα}αΙ. ΟΥ- 
Ῥτ πποης {ηγως ᾖμημαμο ΓΕ ὙΨεποτί 
5α6εΓ. ν6ΠΗςίε ἀεσετίθίειτ ἶσείᾳμο ἆθ 
Ναριτ. Ποπος. εἴ αγ. ν. 5ο, Εἴ 5844. 

Ύς. 76. Οὐδ) ἦλβέ πὠ δίδηρος ] Έοσπιαπι 
Ῥϊαεῦεει Ρατῖδ. 0ο. αἲαε ΟΠοΙο εοῇ. 
πτιετεῖ σίδᾶρος. ἨΒΙΑ ΠζεΓαΙΠ α Πίο α]τβ- 
τίας 6556 Ιεοτίοπῖς νοςιϊσίμπι ποῃ αηδίπι 
Φπορίσατί2 δε[εγίαρ ἵαπιει αἴοίττοι Τα- 
τεΠΏΙΠΙΠΙ α νη]σαῖα ἀἰνθαισαπι ἵαπ 5ο Οσο: 
ἀῑσε Ἰεσίσσε» Ἠαπο ΠεπΊρες 

Ὁὐδ᾽ ἦλθέ πω σύαφρος. 

ὁὔαπι αὈσυνάαπῃ πεππο Γαία ἀπειιες 2 
ΣάογΙ ἐαά ῥγΑ1 ΜΗ Ἴεο ῥας{0γ {γαρ 

ο 16» 
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1έγε γε, εαβγας» ὄσνει; εζμε ἐΠΙΓά» Α ῥινὸν. αἨαπιν Ῥτδεῖες 4ος Οοάἆ, Ἠησ. 

7ε σο]εῦαί γεγα 5ἱνε αβεΓ: πες} ΕΥΓΟ 
σιδήρῳ » ΔΤΏΟΓΕ5 ἵῃ 5αετίδ Ροϊε[αΠῖ ΠΕΠΙΟ- 
τῖοις νἰο]ατῖ:Σ δε ἵπ ος 58στο ΓΠἱαπας 
Ῥταϊο τί δέ κεν ῥέξειε σίδηρος» αἰοί σύες 
ἔργα» δῖς εἴ Ίλια Ροϊεταπῖ Ώοτεςδ αρτί 
εοπευ]σατο, σύες Φυτὰ λυµαίμεσθαι»ο (αἱ. 
1η. Ἡ. Ὠϊαῃη. ν. 156. δεὰ Γαΐσεπι ἵ8- 
16ΟΥ ΠΠΕΦΦΟΓΗΠΙ σιδήρῳ Ῥο55ε ἀεδίρηαις 
νοσεπι ἰδίαπ ΡΙαείετεα ]βεῖαπι ΒΡΑάγεᾖο 
νὶάετῖ, εἰ ΓΛεήέΐος τερετῖαΊη εεσίε ὦσᾖο- 
ᾖζτεὲες παπι ρτοςῖαηϊ εἰ Ίαες ἵη Βεἰο]ῖς: 
ἀλλὰὸ μὴν οὐδὲ σίδηρος εἷς τωῇσιν ἡλθε ταῦ 
λειμῶνος» καὶ αὐτοῦ τὰ ὤνόη περιέκειρε. 
Νες οΠεπά[τ Π]α Δήυγείώ. αιϊ ἀεάῖτ: 
Όμο -- εφ Γαλ ωΠπφμασπι γε 
σεζει ἠργούαε. δὶ αιῖδ Ιπδο]επτῖας πας 
η τὸ ΡοδίτΙπΙ ἦλθε εεηδιετῖτ» επι ἆε εἷ- 
Ρὶς ἵπ. ππεηδαπι 1]ατῖς αἀλίρεαίατ, εἴ Ρρε- 
ουπῖία ἀϊσαίιτ κα αἰἴαμεπι ἐλθεῖν», Ἆος 
αἳἲοαΠε πιοάο σίδηρος ασ Τοτιε νἱάεδῖ- 
τυτ η δαστάπὶ Τ]]μά ΡίαῖΙΠι Υεέγε Ρο: 
τυῖςςα. θά δἷτ πιαηεαῖαε νεῖυς εἴ ἰδία 
Ἱοετῖος 5 αῑς Ίτα νε]ῖε, Ἰην]ο]αία» ἆωπι- 
Τηοάο Πεθαῖ ἀῑχίδδε., αὉ ας ἀἰνειδαπι ἵῃ 
αἰῖῖς Γοτδαπ ετῖαπι οὐτίημίςδςε Οοἳείδιις: 
Οὐδ᾽. απῖ Ρος Οὔτ᾽ ἦλθε πω σύαγρος" 
Ἑκ ΜεΙέαστο ιδεζεγέπε Γατεητϊηϊ 5ενανΙῖ 
Ίδια ποβίς «41η. ΓΧ ο Ρ. 403. Ὁ 9 

"Ἔνθ᾽ οὔτε ποιμὴν ὧξιοῖ νέµειν βστὰ » 
Οὔτ᾽ ἀσγέδωρος γεµόμενος καπρώζεται. 

πτππιπι αἲῆσίε ἔοσ. ὡῥαμᾖεη. ἵηπ «4γί- 
«Ιορή. Π. (935. ἀπο νετςιι5 Ιδί05 ἴΓαῃδ- 
φετὶρςῖε Σωςίαίή. η Οά. Τ. Ρ. 705. 48. 
Ῥτοίετι «ὤιλεέμαεως Ὁτ οδτεηάαϊ δἱ6]]εῃ- 
5ες (286505. τὸν σύαγρον» ᾿Ασχέδωρον αἱ» 
πῖσςε, «4ετεβ})ὲ 4πποαίιε νετρα αΡρΓΙΠΙ δἷς 
νοσαπῖῖς» αὐ πιοταῖιαςδ ἵῃπ ῥ]εῖῖα πσοςί- 
Ῥυς Σικελικαῖς ΠΜΙΤ15 Τετιάς 155, {έ- 
«λεβΙ!, ᾿Ασχέδωρος » ὃ σύαγρος παρὰ τα- 
λοῖς " δ9Ρεσταπϊ Ίδια ούεγῤαο. ΝΜοςειῃ αἰ- 
τεῃι σύαγρος ὑορβοείεα, Ποτέ, «41- 
1ἱρῥαπεηι αἀπίομί5δε ἆοσει 1δίάεπι «4{ἱήθ. 
615. 

Ὑς. 77. Μέλισσα λειαῶν) ἡρινὸν διέρχε- 
ται] Οία φεγοίτας ἵπ υτεριάεῖς εἴ δ0- 
Ρ]ος]εῖα ρ]ή5 5ειπε] ὥρος εἴ ἠρινὸν» νι]σᾶ- 
ἴαε Ροδῖροδιἰ Γοτπ]απῃ αε Πε Ιεριτίιαία ἐ» 

αγανδὲς Ῥταευειῖ Ἐιοτεπϊ, ετ Ρατῖς, ἵπ 
που ῥρταεῖετεα Οοάἱςε Ιεσίτιγ Μέλισσα χῶ- 
ρον ἐχρινὸν διέρχεται. ΑΌ Εωγέρίζς δετιοὰ 
Ροταῖτς ὦλλ᾽ ἀκήρατον 

Μέλισσα λεικῶν ἑαρινὴ διέρψεται 

οΙη ΕΠΙΠΙ λεικῶνω ἴαπῃ ἀἰχειατ ὠκήρωτον» 
ἀἰεεπάα μέλισσα νιδεὈαϊιτ ἑαρινή. εἲ δὶς 
]εσίςςο ιδεἠοᾖ/α5{ε. ΟΡΙΠΟΙ ο ἐαρινὴν δὲ αὖ” 

Β τὴν λέγει τοι ὅτι µέλισσα ἥδεται τῷ ἔαρι» 
διὰ τὸ ὤνόη ' } ὅτι αἱ καθαραὶ ψυχαὶ Φεὶ ἐν 
ἄνθεσιν εἶσι "τὸ γὰρ (1... τὸ γὰρ ἔαρ) ἀγθέων 
νεννητικὀν. δὶςο εἰαρινο κόσσυφοι διπῖ ΙΏ 
«ἀΠιλβοίι 1, «. ΧΝ. εΡ. 16. εἰαριῆσι χε» 
λιδόσιν Ὀρρίαρμ, 'Α. Σ9 750. Πρινῆς ἀγδά- 
νος ΓΠε[ἑοῶογ. Ν. ρ. 190. «41:ῤοήοσ. 1. Ο. 
1.Χ», ἐρ. 12. ᾿Ατθ κόρω µελίθρεπτε». λά" 
λος λώλον ἁρπάξασα Τέττιγα --- 

σ Τὸν ξένον ὁἆ ξείνα" ἀριγὸν Ἱερινά. 

ΤἹίταφ ια Εοτπια Πιεηἆοδα οδῖ. πθαίε επῖπα 
ἄρινὸνν Ἱῖ πες ὠνὰρ, Ὡοτίεε 5ετΙθεὈαἴιΓ5 
εοιτίσες. 

Τὸν ξένον ὦ ξείνω " ἠρινὸν εἶαρίγαιν- 

ΕΟΤΠΙΩΠΙ Πϊταπια 6 Ργαεβθη!ί΄ ος ερῖστατν» 
τηαῖα [,. ἩΙ.ς ς. ΧΧΙΝ. ορ. «. ΧΧΝΙ» 
ϱρ. όο. Ἱ,. ΨΙΙ. ερ..12. (Παβογᾶς» ἵπ 
τετ Λετῥίαηα Ν. 549 ἠρινὸν ἠέλιον. ΙΤ 

Ὅ /,ομδὲ Ῥανίοτ. Ι1.. Ρ. 7ο. Ρτο τὴν εἰρήνης 
ὥραν ὠνέμενον» Ῥαεείαϊ ἨτίαΠΕ 5εΓίΌείθ» 
τὺν ἠρινὴν ὥραν, 4Ἠ8ΙΠ τὴν τοῦ ἧρος ΕΗΠΙ 
4) Ον εἐ//ή0 11 Οῤαγή. Ρ. 93. Αριά εὐ(ῃ- 
ἄεπι ᾖ,οΏς1 {. Ῥ. ὃο Ἶρος ἦν ἆρχὴ » -- 
ἐβέμβουν ἐν τοῖς λεικῶσιν αἶ µέλιτται. «Πο» 
1έΓΟ πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσν εἰαριοῖσιν» Ιλ. 
Β. δ6. κατὼ νέον ἔαρ ἨΠΕΙΠΡΘ. γό6γε Π0Ν0» 
νε] νεγε 510. Νεὶ ὤετ]αίε ονας ἴ1γβε)ε 
(εοτς. 1Ν. 55. ο ῥγέπα Μον} ζμσεπὲ 

Ε εχαέηα Λέσει 7 εγεσμο. Δεῃ. ἵν 4349 
Οαὐὴ α)εξ αελ΄α)ε Πονᾶ ρε Πογεα γµγα: 
ἔαρ Φαίνουσα μέλισσα Λείαε ΑΠΙΙΟΙ. 9 
ε. ΧΧΧΙΗΙ, ερ. 41. --- Νου οπίς- 
τεπάαπι αὐοά πιε πιοπηῖ Απιςίςςε, 
ΔΙ ΑΗ ΛΕΡ» ἵπ Απιπο]ησίαε νειδι » 
οπείῃ νετ, πὶ [π]ουγ. επιοπάανί . Όο- 
ἀϊσεπι  Ῥταεῦθτο ῬαατίΠΙΠ θέρινον θέρι- 
να. Ἠἷπεο δοτ]θί 4οφε ρο55ε: τὸν ῥερινὸν 
θερινά. 

ὓ8. 
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9. 78. Ἔως δὲ ποταμίαισι κητεύει δρό- Α ΠΊΕΠ ϱἳ βοτες Τ,πεῖζετ. απἲ ΑΙτοτα» πο. 
σοις ] δυίατα Γυῖτ Οοαἱεῖρας», αΠο5 πονι- 
ΠΠΠδ. αΠΤιΩΠΙΟΓ πποηάα: Ρτο Αἰδὼς 5ΙΠΙΠΙ 
Ἔως τεοιφρετανίτ Εωγήῤάε, Οἱ επῖπα 
Ίδτα «ἰσπίῇ 4 υαπῖ», αὐἲ [ματπα (ηγειὲ» 
«ζ Λομοίαι φός γήσα! {γρ βΗ- 
ο0Γὲ «Ίωγογαε Πῖο πιεητίοΏείῃ ΠΟΠ. Ρή10- 
15 του] νιάεταπι ΟΙ οἳ. ης. Γοές 
πε. Μήαγλσηάας. εἲ 7ο. Του ές Επι Ἱπ 
δα, ΗΠ Ῥ. 19. 5εὰ Ἠι]ο υπ] Τργέο Ίαιι5 
ἀερεῖατ Αττῖζαε νοεῖς ΓοτΙΠας τρβτϊτηῖαθ 
Ἔως ' Ύ υπ αίδεπτ εἰ {1ρ. ἵπ ΕΙες. 
γ. 10ο. ΡΜαξΙΠ. ν. 84. δοββοσ[ὲς Όεὰ. 1Π 
Οοἱ. ν. Φύο. ΄ΙἨγεστε. εετετίαῖθ: «οΕ, 
Ἡ. ἵηπ [εγοίοί. Ῥ. 6-7. το. ΡᾖοέίΗ5 Ἰῃπ 
1.εχ. Μῤ. ἝἜως. οὐχὶ ᾿Βὼς τὸ ᾿Αττικό» 
ἐστι. Ξενοφῶν δὲ ΗἨὼς λέγει ποιητικῶς κατα- 
Κόρως ἐν Ἰύρου παιδεία. Ἰν πρὸς Λὼ Ίντε 
πρὸς ἑσπέραν. Πονιτῖ ἵῃπ Εάά. «ἄεπορή. 
νη]σατιιτ ὤντε πρὸς ἕως, Ῥ. 55 13. [,αἴπῖδ 
Ῥοδιβ βος, υἳ Ἓφος, ἵπ ἔδιρέρ. Βἰες. 
ψ. 756. Έοως: ἵπ «οι ὦὼς εἲ ὠὦρο. 
Θαιππίς [ομὲς ΟΙ Ἠος Ίασεε πίσσα 
«δελοῦ. ἵπ 4γίοΡἠ. Εἰρ. ν. 535. ᾿Αοΐον ἆς- 
ρεφοίταν ἀστέρα µείνοµεν ( {οτε ΙΡ. ἂστερ᾽ 
ἀείδομεν ) ̓Αελίου λευκῇ πτέρυγΙ πβόδροµον. 
71017. Οεοἵς. 1. 385» οἱε Ώογο ΣεγγάΣ 
{77ο ους. πια ΨεπἩς ἄε Να- 
Ρῖυ Ῥτος. Ἡ ο Ισο: 21 5070245. (αἆ Πο- 
τες Ἰεσοπάος) «{ ηαω μέ ϱ/σεσ- 
εἶαι τοὐύδης αξ, Ὀι ει ΑμέεεΙαἲ 
Ἰάνεμίες Ἰωοε ( Ἑωσφόρο ) 6: 1059 
οσα βΓάΕγεε}ΗΦ εᾳμο. Ἐ.. ΙΤ. ν. 935. 
Φε για σι μες {εδλήν «ΜΗ 7ο7έ 
φεγεΠς «δεί ασεγο αβρα”ποῖφµε Οία 
αλοζαγία σώζσο. Οἱ85 1ο /αοέεγ. 
αδῖ. ρατῖες σετῖτ ἑμδάεπι Ζερήγτιω: ἴπ 
π]οητα οπετίς {ης γα /14ὲ για- 
φίδι φσε σέ ή] βεγρειµώὴ ᾖ0- 
Γεη{ο Ζερῇβ]γο εὐλ/εΜίά εο/ορο. ΙδίΙΠΙ 
λεικῶνα. Τθεμπᾶο τοτὸ ΠΕΠΙεΙ1 9 νε]- 

πῖ κηπουρὸς ΈΖερηγτιι φις Πατ]οις πιυ]- 
εεῦαῖς {μήτε (υτ) Εὐείας αγ δεαία 
γοτῶ:» ΡΤοΡεΡΙΙο 1Ν ΕΙερ. ΨΙ]. 6ο. δε- 
πεεαε Ἠιρροϊνιαςδ ν. 11. [σε Ἆπο οὐ 
- ια ρΓαία ἰασεεπίς ὍΟµά ογή/εγα 
η Ίζεης αἱ Ζερήγγις ΎγεΓλας ενοσαέξ 
βετύζαι. Ίδια δετῖρεπιῖς απίπιο οὔνετ- 
φαὐαϊιτο πὶ ἔαϊ]οτ, Ειπρίάεί ἨἩϊρρο- 
Ίγά ρυσυπι {ιά ριδίωπ 2 ομίμς5 ρτᾶ- 

΄ 

Β 

ο 

Ὄ 

Ε, 

τρμίαισι κηπεύει δρέσοι:  ἠ20/ε οοΠῖίς 
βυἱ [ηηέηὲς ὀγογῶΣ α]εδαι: Ονέ. Μει. 
1Η. ατΙ. (γα εΓα! οἶγρα» ᾷ1ο β7ο- 
Αλή ΠΟ αἰεδαι: Φέρβει, Ρἐμάσγο 
ΟΙ. Η. 1981. {ος οθ/ἡσµη} 50ΥΦεης 
46 ᾖωήηέμό γΟΓΕΤΑ, θδῖ ἵπ (αἱ Όγηεσ. 
ν. 47. {γὴσωής ΗΕΓέγε σα) έόων 0405 
Οα/ρωΔἑ Εε]. 1. 35. 6δῖ οἵ κηπεύειν. 
ΦΕΠ8Η ΡΔΗΙΟ (ἀίνειδο {ωδωζως «41Λεμαεξ 
ΧΠΙ. Ρ. 568. Ε. οἷνς 

Ηριδανὸς ἀγνοῖς ὕδασι κηπεύει κόρας. 

Ῥυεί]ας Ιητε]ἰσίτ ρορι]ξᾶδ» 3, αἆ Ρα1ϊ 
τ1ρᾶδ» {εηέε ΕΡΕ; ΦεΓΤΙαΠέ Γ6γέ αγ: 
γασν Δεειίση. Όγηῃες- ν. 38. 

Ὑα. 79. "Όσοις διδακτὸν μηδὲν ὦλλ᾽ ἐν τῇ 
Φύσει ] Ουπῃ Πῖδ πο Όε[α «οµαξτεΠῖ ρτο” 
ΧΙΙΠ8» Τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν εἰς τὸ πάντ' 
ἄεί. ΟμἱΙΗδειπαθ σοπἰθοτταῖῃ » εἴλη- 
χονσ ΤΟΤΠΙΑΠΙ Ἠοι (ταθζαπι τεεερῖτ ΤΠ 
εοπῖεχίιπι Δαχηες: (ταεσα, Μασεάοπί- 
(α 5αΙτειη» εβδεῖ εἴληχαν., ΡΤΟ εἰλήχασί 
5εά πες ἴ]]α ἵαππεῃ ἵπ {πὲρέαδς νειδι ἔὲ- 
τεηπᾶα. Πίο φΠσοαιε πιαισ]πίς Ἱεοο «07: 
ταρίφ5ε ψάείιιτ αἰτεσαῖπ. ΡΕΙΠΗΠΙ ρτο ὤε) 
ςεπῖρία Οοάΐσηπι ε5τ ορτῖπιοτπ] Ε]οΥ. Ρα- 
τὶς. εἴ αἱἱογυπ 711 Γανέὲε εἴληχεν εἰς τὰ 
πάνθ᾽ ὁμῶς. πο ΡΟΠαΙΠ Ρτπ πι εκ δη: 
71ρ. Βαεε]Π. ν. αἲδς - 

-- --- ὤλλ' ἐν τῇ Φύσει 
Ἔὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἷς τὼ πάᾶντ᾽ Φεί. 

Εαάεπι ἴπ ρτίπια Εαῑτ. ΓΠ/βροῦγα{ Ίος Ιο- 
ε0 ἀεῑΐδεε νίάετα; Βωγέρίάεςς 8εὰ ἴπαες 
Ἰπ Εάϊιίοπε δεοιηάας 

Ὅσοις διδακτὸν μηδὲν. ὤλλά ν” ἡ Φύσις 
Τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν εἷς τὰ πώνύ᾽ δμῶς. 

Ομέδως 1 ο 6 ἐηήωσίοης «θείο 
711. σεᾷ ΦΗοΓώ11 Παίμγα {οη1ῤεΓα{ 1η 
σα ο7ηἨ/α ῥ4γ416Υ Φε] 5016 [1 αερα 
ία. 1 Πδ Πιείαε γ) ἡ υὈἱ Ίῃ τῇ ΕΠεταητ 
πιμϊαῖας», εκ πιαιρἰηῖς ἱεσιοπα ἀϊνειδα 
ζαεῖ]ε νιπίατὶ ροτηῖε οππεπάστιοτ βερείο: 
πιαΓσ]ηῖς ἸεείΙοπεπι ΠποΏβιταϊτ ἀῑψεικίτα 
νοευπι ὧεὶ εἴ ὁμῶς. ΜΠΙΙΙ απἱάεπι ἐν τῇ 
Φύσει Ἱαπρεπάιπι γἱάετα επῃ ἔνεστι, δἱο” 
ης ἀμηδίτυς 1Π Ίοεο ῬασσΠατΙπα» εΧ 41ο 

Ζ 8 Ἠσης 
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απο οχρτθς»ῖε «{ρίογ τας. Χρ. Π. 5615 Α διδακτὸν . α παπι δείατιης 1 Μεποπς 

τεηίαίη ερτερίαπι Υ. 561» 

Οὐ φὰρ θεύς σε σωφρονεῖν ὦναγ κάσει" 
Ἐν τῇ προαιρέσει δὲ καὶ γνώμῃ βρυτῶν 
Τὸ σωφμονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί. 

Ρῖς ἵπ ΕΙΡ. Ηεὶ. ν. 1998. Ἔνεστι δ᾽ Ἱερὸν 
τῆς Δίκης ἐωνὶ μέγα Ἐν τῇ Φύσει. /)επη- 
εἰβεῃ. 6. Απἱδῖου. { Ρ. 487. 9-59. καὶ ΔΙ" 
1’. γε -- καὶ αἰδοῦς εἰσὶν ἅπασιν ἀνθρώποις 
βωμοὶ ο οἳ μὲν κάλλιστοι καὶ ἁγιώτατοι ἐν αὐτῇ 

τῇ ψυκχῇ ἑκάστου καὶ τῇ Φύσει. «Βωγὲρ. Ε]εο. 
ν. 50ο. Ἐν τῇ Φύσει δὲ τοῦτο κὀν εὐψυχίᾳῷ. 
«4γήμορὰ. Νιῦ. ν. 4δύ» Ἔνεστι δἥτά σαι 

λένειν ἐν τῇ φύσει. --- Τη αἰτεία 1εεἴῖοΠε» --- 

ἡ Φύσις Τὸ σωφρωνεῖν εἴληχεν » Ύηα δεπΏρες 
αάλιοετ εἴληχε κ γισίητας Εοτπ]α ζαΏΈαΠα 

ἀῑδιαη5 αἲ ἔλαχε νε] λέλογ χε 4ΙΟΓΗΙΠ ἄπο 
ἵαπιεπ. Ῥτίοτα πιασί Αιπςῖς φΗΠῖ Ροξµῖς 
ισίταῖα: εἴληχες ΓΤτεαεῃ5 «{ετεῤ}ζο, δο- 
ΛΛοε (ές εοῖ ἵπ ΑΙ. Υ. 10/7. ἣν ὅδ᾽ εἴληχεν 
τύχην. ἵπ εἶης Οεά. ἵῃ 091. Υ. 19330 σύ τε 

Κάγὼ τὸν αὐτὸν δαίµον᾽ ἐξειληχότες. 

{οφ υεης αἱ Πίο νἰτίαπι Ἠαείεῖ ἐξειληφό- 

τές» Ὠῖ εἰλήφασιν ΡΤΟ εἰλήχασιν ἵηπ Ποπ]. 

Οεηπεηὲ. ΧΝΙΙ 6.4. «Ιοιοβίοη ἵπ ὦήο- 

ὀσεο (αγοΐ. Ῥ. 515. ΠΟΤΕ 

Τὸ σῶμα κωφοῦ τάξιν εἴληχεν πέτρου. 

νη]σατας εἴληφεν. 1η δορἠ. εδῖ Ε]εο. Υ. 
1141 Τύμβου πατβρφου κοινὸν εἰληχὼς µέρος. 
Ώςκ Εὰ}γρ. Ρο]ψίᾶο ἀῑεῖΗΠΙ νατῇ5 οΟΠΙΠΙ6: 
ΠΙΟΤΑΤΙΠΠ» Πενίω δὲ σοφίαν ἔλαχε διὰ τὸ 
Συστυχές. 4γέε 5021410 νε]ωέ αεεερέέ Ίναπι 

1]]ᾳ οὐ ἄγίεΣ βεγάοεεί » μδὲ Φε αἰ- 

{σε Ρ]σμίης 8Πεπο ., 5ς. 3 94. Πϊρ- 

Ροῖγτως δἷε Τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν» 3ά ΟΠΙ- 

Ὥες 165 Ἰιοπεδῖας τὸν νοῦν ἔχων διδάσκαλον 

οἴκιδεν  ἂε 5ο τεδίατιῖ η Εὲρ. Ττοᾶδίπ 
ΑΠΑΤΟΠΙΔΕΙΕ Υ. 640 

σὸν δὲ νοῦν διδάσκάλον 
Οἴκεθεν ἔχευσα «ρηστὸν ἐξήρκουν ἐμοί. 

οἳ ἵη Χρ. ΤΠ. Νν. 545 ἀε 5ε Ματίας τὸν δὲ 
ον {,. νοῦν ) διδάσκαλον Αὐὑτῆς ἔχουσα 
Χριστὸν (Τ,. φρηστὸν) ἐξήρκουν ἐμοί. --- 
Οστετάπῃ τοςρ]οῖι ἵπ 15 ποβιτῖς βαγέρίάες 
αυ αεδτίοπεπι » Ἰ5ῖ]ας αρῖαῖα απ ασΙταταπι 

ἴπ. Φομο]ίς ΦορΙΙδίασΗΠ1» περὶ αἀρετῆς» εἰ 

ΛΑ]αϊο. «4ειεᾖίηέ ὦοεγ. Ὀϊα]. τν «4μοίογ 
διαλέξεων Ὠοτίσατυπα ἆε σαι, εἰ Ψπηϊς 
Ὠϊςς. Ψ. Ρήλαγεβως 5επρῖο Ιδε]]ο ἆο» 
ουῖ ὅτι διδακτὸν κἡὶ ἀρετή. Ερτεσίὶε Οµίη- 
ολα. ἰπβτῖτ. Όται, ΧΙ. 5, 9. ΙΠίξ, 
γέγίως εἰλαπηὲ ΦΜοσάα {πβείως εν Πα- 
γα «ΙΙ 1/1έ} ῥεγ[οίεπάα αοοίγέπα 
σέ. Ραμοἱ5 ἀῑκεταϊ Ιάεπι, ϱπάαγω]η δες ΙΙ” 
τής» Πογαίίως Ο,τι. ΙΥ, Οά. ΤΙΝ: 93 

Φοε2γέησ δε νΗπη βΓΟΙΠΟΥέί {ήωΠ2. 

Ῥ ὦσγἱρδίςςε νἰάθῖιτ «4Μείο αἆ Ηετεηπ. ΠΠ, 
ς, ΧΝΙ, Λερ ᾖοῦ --- παπά ἐπ ᾖαρ /έ9 
σα1 { οεεγὴς αγ{έδι [ο ή ἐπσεηέιηα 
ἀοοιγήά βγαεσερίζυπε Γαία 11εοαέ 
ΏΟΠ ο δῖευῖ νη]ραϊτ» {ησεπέοςν ΦοεΙ{ηά 
Λ/αεεερέίορε, ΟΙ δἐεευπάµπι βαγρὶ- 
41671 εἴίαπι 1ρ]ῖρ. ἵῃπ Αι. δότ. αηέπιὲ 
{40ἱέ59 Ἔροφαί ϐ) αἳ παιδευόµεναι Μέγα 

ο Φέρουσιν εἶς ἀρετᾶν. 

Ὑς. 8ο. --- χρυσέας κόμης ᾿Δνάδημα δὲ- 
ξαι] θ{ωγείέςς 

«4ἱ ωἱ αέγεσε γεσέπα Υ{οι(η2 οὐ ά6 
«4πιΐρα λοἱβε., ῥίᾷ Φώοά ῥογς 18 ΑΠΩ. 

Ῥειραταπ τοίετί Ίος πιοάο Ιεσαίασ» απ 
αμοά εσο ]εσί ΠΙΑΙΠΙ. ἁχρυσέι κόμη ᾿Ανά- 
δήημω δέξαι ' {7 01413 ζέσΠΣ ἄεοῖρέ γε- 

Ῥ «ἐηρέοιέ {171 9 9ἱνε «ΟΤΟΠΑΠΙ ἐκ Ποτίοις εοἩ- 
τεχία ἆε ΡΗτο Ρρταῖο Ιεετῖςδ: μπε ῥέΓ 
γΕΩΟ {217 4ε [ογέ εθΓΟΓΩΩ Εεεῖ ο 
εἰ αλέφιιής ἐπ]οδιιδε [ιαγέζής» Τζι) 
1 Ε]εςσ. ΙΤ, 5ο. 1Ιδία δέχεσθαι διτιεῖυτα 
Ρομί 5ο]εῖ» δορἠ. ΔΑ]. 67ο. Ἐγὼ φὰρ ἐξ 
οὗ κχειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην. 2-11. Ἑ. 1 
Ρ. 95325 οὐκ ἔτι τὸν τοιοῦτον οὔτε στέγη τις 
ἐδέχετο» οὔτε πυρὸς ἢ ὕδατος ἐκοινώνει. 80τῖ- 
Ῥεπά η οὔτε στέγη τίς» {Ιέφίε Πεείο φῖς 
Γεεζριεδαίς «ΒΕωγήρ. Ότεςι. Υ. 46. μήθ᾽ ἡ- 
μᾶς στέγαις Μὴ πυρὶ δέχεσθαι δίς 58ερίδ» 
5ίπ6 ΙοᾳπΗητΗς 11 ἴαμδιι5. 

ὃς. 85. Σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις ζμείθο- 
µαι | Ψειδι ρταεσεάεηῖε νη]σαῖα ΠΟΠ ἀεῖθ- 
τίου 6 οἆ]εῖς ε»ῖ Ιεοί]ο Ε]οῦ, Μ]όνῳ νἄρ ἐστι 
ποῦτ) ἐμοὶ βροτῶν νέρας. Πος αὐἴεπι τοι 
τεροτϊία 5οτ]δί πποτε Ροϊειϊτ ΙβίΙαίο» καὶ 
λόγοις σ) (14 εδὶ σε) ὠμείβομαι. Ὁἴταπι- 

αμε 
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απε νἰάειΙσ 1π 5πο Οοάΐσε δογρίο” ἵΠ- Α Τη Δ. Α. ποϊῖαπι βαυ]ο ααἱά ονεπίςςο ῑ« 
γεπίςςε τας. Χρ. Π. ἵη αὐβ 5ΗΠΏΕ 85. 
ο-8ς. 87. Μόνον (Ε. ΜόνΗ} γάρ ἐστι τοῦ- 
πό σοι βροτῶν φέρας ' -- "Όδεν πεποιθώς σ᾿ 
ἐν λόγοι ἀμείβομαι. '- Ὥτο δρεεῖαῃς «Χο- 
20/40” αῖ αΗΙΕΡΠηΠΕ δεΠρςί: Ογπερειί»- 
«6Π. Ρ. 568» 50» Ἱππόλυτος» 8ῑϊ, ὑπὸ τῇς 
δΑριέωίδος ἐτιμᾶῶτο» καὶ ἐν λόγοι συνῆν ' 
τιοπιῖε πος 45. δρα ΆεΤΗ ο ἵπ (αὐ η. Ἡ. 
1π Ρ. ἴ,. ν. 1ο, εοη{, 7. {αγ ζαμά, 
ἵῃ Εωέρ. δΙΡΡΙ. ν. 958. 

Ὑς. 86. Κλύων μὲν αὐδὴν., ὄμμα δ᾽ οὐχ 
ὁρῶν ] δεαυυτις θήωιβγανία} αὐδὴν εΧ 
εἶπς Οοἆἀᾷ, τεεερὶ ΡΙΟ αὐδῆς Ἰπεετις 
πιστα Ῥοπετεῖ αἀποϊανῖτ ΙΙΓάΠΊάΙΙε 16" 
οτἴοπεΠπι δοΠρῖος Οοά. Ρατς. ὨΜοῦυῖς 
Ῥτοῦαῖτα Ἠΐς ππε]ίοτ εδε» οί 5οπυς5 ταῃ- 
ἔηπι 41πεςδ αςσοίἰάίε: ῥ/οέγο δεΏδια ἁἷ- 
νετςο αἀΠίρεητΙτ ἔκλυον νε] ἔκλυεν αὐδὴν» 
εἳ ἔκλυες αὐδῆς. Πϊα ΡοβδεΠῖ Ίοσα α:ἱο- 
Ύἷε 4ε Ηὐυτίς ποφῖῖς Ρασσίς ττασῖατ!» ο η]- 
Όις ὠκούειν ἀϊνειδα ροπῖτασ 5ίγιςίητα: 5δεᾶ 
Ἐνυτὶρίά θα ἱτασταπί δα1ῖς ετῖῖ εχείίαδδε δ05 
φᾷοεῖὲς ΡΠΙ. ν. 497. Φάσκειν δ᾽ αὐδὺν 
τὴν Ἡρακλέους ᾽Ακοῇ τε κλύείν» λεύσσειν τ 
ἔψιν. Ευωρίρ. 1Ρῃ. Ταἳσ. Υ. 1447. Κλύ- 
εις γὰρ αὐδὴνο καΐπερ οὗ παρὼν» θεῶς. 
Ὀ0]γοςί δαερίης αὐχ{Πατῖκ ΜΙπεινα νοςειῃ 
αμἰάεπι αιάϊεΠάαπΙΣ πες 8ε ἴαΙΠΕΠ Το” 
πηϊπὶ πποτία]ὶ ρταευεραῖ εοηδρἰεἰεπάαπας ἵπ Ὁ 
ιδοβἠ. Δ]. Υ. 152 

Ὡς εὐωαθές σου» κὼν ἄποπτος ᾗς , ὅμως 
Φώνημ᾽ ἀκούω. 

Τα Ἐπαβο υ. όοδ» 

Δέσποιν ᾿Αθάνα , Φόέγματος γὰρ ἠσθόμην 
Τοῦ σοῦ συνήθη Ηρυ». 

Έτ τατῖ ϱΙαε56ΠΙΕε5 ΠοπιϊπΙθις 58 Ο8ΙεΠάθ- Ὁ 
Ῥαπτ: Ερϊτπα]απηήϊ Ρε]εῖ εε Τπει. 6115 
{45 νδτςυ5 ε5τ μπας: Άες σε ο0)11)- 
δὲ 1 αἰλωθίγ Πέπε οἱσγο. Δὰ ΜΟΥΡεΠ 
νοτιις Ηεῦιαεοτμπ Όεμς ἵπ Εσεεἑείς Πας 
ἀαεὶ Ἑτασοεᾶίαε τε]]ημ118 Υ. 109. 

21δεῖν γὰρ ἔψιν τὸν ἐμὺν ἁμήχανον» 
Θνητὸν γεγῶτα τῶν λόγων ὃ' ἔξεστί σοι’ 
Ἐμῶν ὠκούεινο. ' 

σ 

σαῖητ εοπιτ1Ηδα!1θ. 

Ὑ9. 87. Τέλος δὲ κάμψαιω᾽. ὥσπερ ἡρ- 
ξάμην » βίου Ἰ Ιάεπι νειβ!]5 ε5τΊΠ Χρ. Πασχ. 
9503» 8εᾷ Ιερῖτιτ Π]ίο. ὥσπερ ἠυξάμην 
απαπι ἀαί Ἱεοτίοπεπι Οοάεακ εἰῖαπι ΕΙοΥ. 
πηΙηίπιε αβδιγάαῃ, ΟΌα1πιεῃ 8Η µπι αποά- 
ἆα1ῃ οἵδιιδ αὉ Πἱρρο]γτ «οτοπ8 (/ε1έΠΕ 
«4ἱεχ. δὶε εἰαιιάϊτ Ρ. 914 

Ταάξιν δὲ τοῦ δέοντος αὐταρκεστάτην » 
Πάτερ, παράσχου» καὶ καλὸν [βίου τέλοδα. 

Τα]ε 5αερε νοζυιη ἱδρίτατ ἵπ Ηγπιπῖς αιὲ 
ἀἰεππτητ Ο/ΡΛεΙ; ἀἆγαθὴν δ ὅπασον βιό- 
τοιο τελευτὴν ' Πέμωποις εὔολβον [βιότου τέ- 
λος” ΚλΡθί µου εὐχομένου» βιότου τέλος ἐ- 
σθλὸν ὁπάώζωγ. 

Ὑ5. 88, Θε.Αναξ θεοὺς φὰρ δεσπότας κας 
λεῖν χρεών. ] Εδὶ ἵωτετ ΙΠτεΓ]οςΗ:0Γ88 ἀτας 
πιαῖῖ Θερώπαινω  Πῖο ψετο ουσ ΗΙρρο]γίο: 
1οα1/Ε11Γ θεράπων» ππῖδτοτ ααϊἆαπι εκ αἲι” 
Ία ΡΙΓεί» επι 5Ε7ε”ῃ ΕΕ ΠΙΟΠΡΙΓΑΠΕ 
νος. το”. εἲ 114. Ὑετδυς βωτέα{ᾖέο ΠΟΠ 
1ἨΤεΙ]εεΓΙΙΠ Π. ΛΑ. Ρ. 16994... ρ. 31. 
150 (η οεηφεῖ δίς Ιου 1Ητ απ Εμγέρὲς 
4119 ὧς τ2υτὸν ὃν ὄνακτα εἰπεῖν καὶ θεὺν.) 
δεΠδΗΠΙ ΡεΓδρεχίς5ε πὶμῖ νἰάειητ ΟΙατ. / 
Φ/ωπσγανήμς: Βεεῖε εἴῖαπι ιδεβο/. αεεὶρὶ 
Ρο55ε δεΓΙΡΙϊ τὸ μὲν ” Αναξ ἐπὶ τοῦ Ἱππολύ, 
του. τὸ δὲ Δεσπότας ἐπὶ τῶν θεῶν. ἴκεν » Πάπα 
2εο5 ἄερεί δεσπότας» ἄοημέηοςν Πωήοιρα» 
76» ΠΟΏ ΠΟΠΙΙΠες πιογῖαίθ». ἱκέσος Ιδιῖς: 
τεππροίές ἵπ (ταεεῖα». ὄνακτες, οἰνίαπι. 
τΏτΙπΙ εταηῖ Ιπδροσϊοτες.ει εοπιπιοάοταπι. 
εἰγ]τατί ο} Φ{0γέδὲ Λάὰ 8105 Οἴαεςος «Κσ-- 
Ποβήος Κ. ΑἈ. ΠΤ. Ρ. ττᾶ, 47. οὐδένα 
ἄνθρωπον δεσπότην», ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυ--- 
γεῖτε. ἴπ Ρετδίάε αἴαιε αΠδὶ ἵπ Οτίεπίθ 
Έερες, υἲ εταηῖ». Παρεδαπεσ νε] δεςσ-- 
πόται. (ταεεῖ, αμαπινῖς ζ07142105. 619ε ΟΡ 5 
211911 ΓΕ σο 204 έΓΩΙΟΓ6Σ Ώεοι πσΏο- 
ΦΕΕΓΕΠΙ εΗΠΙ Οσεγομε ἆε ΕΤ. ΠΠ. «. 7, πε 
ῬεοΒ αΙ]άεπῃ 5Η05 ΗεΠΙΕΓ δεσπότας ἂΡ- 
Ρε]]αΏαπε: Θεὸς ὃ πάντων δεσπότης Ἰεσίτις 
1π ο Ιαάατῃ ῥήσειο. 411άπὶ γεἰτ /)ἐρβΙ πο- 
υὶς εκΏϊδεπε, νεὶ ΡΑέζεροές». }μέῤρης 
47. 6ἴεπεης: «1ὖεν.. Βωτεζέως, Τβευάοκε- 
μις 564 οππι. αἱ1δ- πημ]τί: Ἠαπο αἴπο-- 

ους 

// 



αζό Ἱ. Ὁ. ΝΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

ας ῥῆσιν αὖ 1] εοπΠείαπι αΠΡΙΙΤΟΓ 9 Α ας α[αλἡλέσεφαε φεγηορί ἡ εὔπροσ. 
αυἲ [λευπι Ο. Μ. υῦ Ίος ΠΟΠΙΠΕ ΥΕΠ6- 
ταῦσητης. 

Ἡ9. 99. Μισεῖν τὸ σεμνὲν»] ἵπ νεῖδα 
ῬιαεςεάεΠΙ]» 91Ο τευ ἔοτίε τεείῖυ5 8εΓῖ» 
Ῥοτείητ, Πιτ ορῖποτ πιῖατε ἀϊςηπετίο- 
πετ τεςερίαπι νεΙΡΟΤΗΙΤΗ » απ οτπῃ Πίο οἱ- 

115 εδεεῖ ΠΑΙΙΝΙΙ: οὖκ εἶδα δὲ καὶ περὶ τίνος 
(νέµιυ) μ᾿ ἀνιστορεῖς. -- Οοὰ δἐᾳ Ισ 

τίς δ᾽ οὐ σεμνὸς ἆ χθεινὸς βροτῶν. η Οοἆ. Ρα119. 
εχΡρ]ίσατιΙΓ ποῖοο κενόδοξος οὐ µισητός» Ο 088 
ῬΠμ]]οδορΗῖς 1αΗ4 ΤΗΣ. Σεµνότης εδῖ ὀ/αμάα 
1) ϱ}γέέαδς; τὸ σεμνὸν ὠπλώστως Ἠ. 
«{1οίΙήΠο ]. 93 οὐ ταῖς τοῦ προσώπου συναγω” 
φαῖς» ἀλλὰ ταῖς τοῦ [βίου κατασκευαῖς {1ο 

{1 1π Επαδ. Ρ. 107. Ὦ. αὐθίείῃ στον!ῖᾶ- 

ἴεπι πιήτο 5ωρετε ΙΕ σοπηϊαίητ. Ἠίς ψετο 

τὸ σεμνὸν ο6ΐοσα εδὶ αγγοςα”1)ᾳ9 Εἴ 51ῤεγόἡ 

αὐθάδεια. ὉὈϊ δωῤάας ἵπ Σεμνὸν ἀῑκειαϊ » 

ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπερηφάνου τιθέασιν » 
βάΓετι εαιῃ 1 Τε Ἠπες {ωγήρίαΙ) εἴ εχ 
Ἰεάσα ν. οιό νετρα» Ὀβοιζο εἶαῃ αά Πῖ- 
υίία ἵπ Τεκ Μ6. τοοῖε ἵταεϊαῖα 4. 4. 
Λ/ιγείο ν. Ἱ.. ΝΜΙΙ., ο. 17. --- Ἱπδα 

Ἠϊρρο]. Υ. 1964, τὸ σεμνὸν ε8ί [εία ᾷγα- 
φγίας ογέε: «γσίοΡή. Ἱνιῦ. 4ὖ. Ρατ. ν. 

οὖσ, ες σεμνὸς οὐ πίτριπτος. Τεγεέις 

Τκαπί. ν. 5ο. ΙΤ. ν. υἱτ. φήαη 5έν6- 

Γωτ/ γε» εἰ νέες» εεδεασ. βΡίρη- 

{ως 085. ΠΠ. 5ο. 11. ν. υἱἳ. ϱ 11 αερὶ- 

οἶας {1ο Γ1βὲ εεµκεσ. Νεἴείες ἵη 
μας αυοφῦε Υοσθ 5εφυηηίατ βορηΐφίας, 
{Φγῤρίζὲ) 1Π Δἱε. ν. 7Τ90 σεμνὸν καὶ πε- 
Φρο,τικὸς βλέπει, ν. Τ17 εχρομ!ϊ» Στυ- 

ονῷ προσώπῳ καὶ συνωφρυωμένῳ. ΕΟΠΙ. ν. 
Έσο. --- Ἀεπεκ Ἠὶο Ττασίςιις νετεραϊασ πε 

φυῦ. ρτανἰταίε Ηἰρρο]γιΙ Ιατετεῖ αηαεάαπι 

αὐθάδεια εχἰιηϊτ Ἠυπο δεΠὶ ΠιεῖΙΠΙ ΤΕΡΡΟΠ” 

«ο 9ἱἱ0 ἀμνεηῖδ; ᾖ φὰρ οὗ σοφοὶ Φαινοί- 

μεύ᾽ ἄν. «αὐλοφωήη ΕΠΙ 1023 γήαέγεγ 4βε" 

΄εν 8ἱ Όεπε εοπδυ] «11 ΠΠΟΓΕΠ) πο]]επῃ 6ε- 

τοτε: νειοίς αριϊςε]πηῖς αὐθάδη «δοββοσίες 
εχρίησίτ 1 Απῆς, ν. τ17 --τ2ο. 

Ἡς, ο6. Πλείστη τε] ἵεπιρε αᾶριο ἐν 
εὐπροσεγόρεισίν ἐστι. ἰτείαη ἵη νουυ]α 

γε πηπτανϊ Οοά. 1ος. αιιειοτήαίε,. (ἡ- 
7εγο ἆς ΟΕ, νο. 14. αἰ[βείε ἀἷοίιε εσέ» 

ἠπιζ{όΡΟΥΣ ϱολιο(ἠλοί ΠΠΟΣ ΠΟΠΗ 60» 

ηγοοία ' α[[αὈῖ]ὲ5 εΠΙΠη εδί εὐπροσήγορος. 1π 
τετ οοΠδἰ]ία ἁαῑτα Γεπιοπίςο Ρ. δ. ΙΤ). Τ/νου 
πρὸς τοὺς πλησιάζοντας ὁμιλητικὸς , ἀλλὰ μὴ 
σεµνός. ἱπησαπτατ «Ωἱ0}5. Παία, Η. Ρ. 
ΖΙ. 440 Φιλανθρώπως καὶ εὐπροσηγόρως ἅ- 
πασι προσενεχθῆναι καὶ ὅμιλῆσαι. «Ώιγέρ. 
Αἱς. ν. 776. Οὐ αρὴ σκυθρωπὸν { δΐνε σε- 
μνὸν ) τοῖς ξένοις τὸν πρύσπολον Είναι, δέψε- 
σθαι ὃ εὐπροσήγόρῳ Φρενί. Ραϊτῖ Ἱτατὶ Τὸ 
δυσπρέσειστον κᾠπρεσήγερον στόμα νοεαϊ Ρο- 
Ἰγηῖοες Ίῃ «δορἠ. Οεά. ἵπ ΟοΟ]. ν. 1973. 
Ογείορς πι 7275. ΔεΠ. ΤΗ, ὅοτ. Δεε 
γέδεε Γωολλὲν 1ος αέοίι α[αὐέδὲς ω)), ἀἷ- 
εἶ Ροΐεγαῖ ὤπλατον θρέμµα κὠπροσήγορον. 
Οοπίτα Τγαδέζμς ἵπεετίς αΡ. ὁ οὐσεομή Ῥ. 
Ε94. 96, Ἐσθλοῦ φὰρ ὠνδρὸς 9 ρας εὔπροσ- 
ήφρον. 9ο) βελέσίῶ οοἍ11 ὤεοείω Υὲ- 
240 «42010 Ῥ. 4δή. Αριά επππάειι ή0- 
ῥαέάή1», Ῥ. 564. ῥῆσις Ε5ί Ιηδὶσηϊς ᾖΐα. 

ο ΕΛ{Ο145 εὰ. (701. Ρ. 435. εἷο ΠΟΠΠΙΙ]" 
15 επιεηάατῖ5 τεδτηεηάας 

Ῥ 

Συνέσει γε δόξας πρόσθε καὶ γένει μέγας ν 
ὝἜβρφους δυνάστης» λιτὸς ἐκ τυραννικῶν 
Δόμων» προῖἵκτην ῥαλλὸν ἠναγκασμένος ' 
-- Ὃν πᾶς μὲν ἀστῶν Ἰλέησεν εἰσιδὼν » 
"Απας δὲ χεῖρα κεὺπροσήγορον Φώτι ἡ 
"Ωρεξέ. 

Γσίσφε ἀεφέγα, δεμενοβπσωε α[αίδως 
Ῥ ὁσ)ώίαγ. (π. Πε, ΡΙαςϊετ εεῖετα. Ιεσίτας 

καὶ προσήγερον Φάτιν. Πίπας θεπες ΠΙΠΙ] 
επῖπι πο {αεἴιηί φαε γεὈΙ15 αἰῑ]5 6Ἱερθ ἵ- 
επη{ΙΙ αριιά ΡΠΙοδορΏος Φίλε καὶ προσ- 
ύγορα. Ρούο» εἴ Ο/ή/ο]σο, Βγϊ]ιαροτείδ» 
δμόφρονα καὶ ποτώγορα. 

Ψς. 90. Πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίωον᾿ οὗ προσ- 
εννέπειο] 1 γαία ΕΠΕ ῥ01έε 14βΕε}» 
ζέσηρ, Πογαί {ης ΟΕΤΠι. ΠΠ]. Οὰ 9 Χ.9. Πῶς 
οὖν σεμνὴν σὺ ριαερεῖ Εά. Ῥιίπια ΕΙος, 
Ῥαεπα τοσερίςξδοιη εχ ΒΙο5. Ο6ᾷ, σεµνὸν 
δοίµον᾽ ιἳ οδῖ οτἴαιῃ αριιά ηέζα ἵῃπ Σε- 
μνόν. {εμεγαμάα «[)εσ πιο 5188 σε» 
τς σεμνὸν δαίµον ΔΕΘ ἃς σεμνὺν ἀῑεετθ 
ροτυῖτ ῥαγέρέαέες ουΙΙ15 οὐ προσεννέπεις ἵπ 
0οά. Εεσ. Ρατίς. εχρ]εαῖιΙ οὐ σεβάξη» 
214 ΝΕ) ) ἐτ. να ζώήσηέτς α)]οφΠΙΠΙη Ίος 
νετρο αἰσηίβσαίατ ΗΙρρο[. ν. 702. Ι- 
161. ν. 1181. [οη. Υ. 1619. Εἰ. 559. 

Ύβδ. 

Ε 
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Ὑ5. Ιοο, --- μή τι σὺν σφαλῇ στόµα ] Α πολλὼ» Ὁἳ αι ᾖαγὲρ. ἵη Ῥαεε]Π. ν. 486. 
1εεεΠο Οοά, Ἐϊοτ. σφάλλῃ » 5ἱ ΑΠΟΤΗΠΙ 
βυετοσίτας αοσεάετετ» Ρτοῦατί Ροδδεῖ: μὴ 
σθαλῇῃς ποτέ ' πε ἠᾳῤατίς ο πεζά 11η” 
δες; "μή τι σφάλλῃ σὸν στόµα »ἱβη]Πεατεῖ» 
περι ᾖηρωσπα {ων {4ωύαγε Γαο]αι: 
ηἴτυππο ο εοππεηάαϊ 515 Ἱτασίεοτιση 5 
Έοϊπιαπι αστῖναπῃ ἴτεηπεπῖαῖ Εωγῤίάες, --- 
Ἰπ 5εαιεπῖε νεταα Ρετραίηπ εἴἶαιῃ τθ- 
εττ, Πιταπι γη]σαῖα ἱεετίο ΡΕΟΒΕΙΗΓ»Ο 8Η 
Ἠαεςο. Τήνὸ, ἩἹ πύλαισι (πύλχσιν εδῖ Ιπ 
Ἐά. ρτίπια ΕΙΟΓ.) σαῖρ ἐφέστηκεν» Κύ- 
πριν. 

Ἡ6. 194. Αλλοισω ἄὤλλος θεῶν τε κὦν- 
δρώπων µέλει. ] Δά Ποπιεγέσα, "Άλλος δ' 
ὤλλῳ ἔρεζε θεῶνο ΙΠ Ἡ. Β9 ν. 49ο. «Βωρήα- 
ίως ΡτονεΓῦΙΗΠῃ» Αλλα παρ ἄλλοις καλὰ» 
Ἡ]ίπς οτἴωπι ςοπΌῖτ., ος Βωγἐρίάεπε εχ Ἡο- 
τηετεῖς ὠφελημένον ἀῑχίδ5ε: "Λλλοισιν ὤλλος 
θεῶν τε κᾠνόρώπων µέλοι» (1. µέλει.) νετ» 
5υπι εκ Ρετάϊτο ἁταπιαῖο ρετίταπι εεΠςἰτ 
ΓΓεαίέως. Επί θΙπι]πηας νείεγητη δΕΠ- 
τοηπῖῖας Τή. (αακεγως «ο]]εσῖτ αά Ἱ]]ιά 
4. ὀπέοπέμεν ΝΤ, 49. Εὐφραίνει ἄλλον 
ἄλλο ο σΜ413 ο έφιέ ῥὐώεεί. ΝΟδΙΕΗΠΙ νετ: 
5υΠῃ πιίτοτ εί 1 δίο φεΠρτηπι ἀθάριῖτ, 
ἍΑλλοισιν ἄλλα θεῶν τε κὠνόρώπων µέλει. 
Όογοέ αὐία ᾖοπηῤμέδις αλίὲς Πέ σ{αία. 
εἰ Πείςς εοπῖτα ππεπτεπι «Εαγέραης Πρ” 
Ῥο]γι. δεπιεηΏαπι νατίανιι βΡὀμάσγως 
ΟΙ. 1, 18ο. ΥΠ, 16. 15τῃΠ. Ἰ., 65. πο- 
βίταπι Ρτοχίπιε Ἠβες αεεεάυηϊ Πνύ. Χ. 93. 
ἑτέροισιν ἑτέρων ἔρως "Ἔκνιξε Φρένας. 

Ἡς. 1ού. Οὐὗδείς μ᾿ ἀρέσκει νυμτὶ θαυμα- 
στὸς θεῶν ] ἴπ νειεα Ρταεςεάεπιτί ΕἰοΓ. 
Οο4. ἆαῖ νοῦν ἔχων ὅσον Υ᾿ ἔδει. Ἠππο Ρατ» 
τίπα (ταΏςςυπηδίτ /εΠαΠάέγ. εμῖη5 εδῖ ἐξ 
"Ἠγιόπου» 

Οὐδείς μ᾿ ἀρέσκει περιπατῶν ἔξω θεὸς 
Πετὼ γραύς. 

Όυπι Πΐς ἢ. Γείης, Ἰμθει. Τήευεγ. Ῥ. 
499» αΠἴαπι εοπΤη]!τ ἠ{επαμάγέ νειδιπι 2 
Ώηρετ επιεπάαϊταπ εἰεραπ Οπῖςο, 7ο: 
ουρίο Ε.πι. ἵπ ὁμές 1. Ρρ. 47. Ὀεο 
5191 Ρ]ασετε περαῖϊ ΠΙρρο]ντηδ., αι πο” 
οἵυ ο]εγεθ{/., Ἡεηετεπ» εἴ ΒαςεΠιτῃ 
ευίι5 εἴἶαπι ασεὐδηϊις 5ᾶετα ἹΝύκτωρ τὸ 

Β 

ο 

Ὀ 

.. 

- Ονέζής Εαδι. Ν, 490. Πήβροῦιε {η- 
/εΐλν νελ]ές οοἠμέεο Δλέσπεη; (17 60η 
Σ{εγσήής αἐγέρετεγῖ εφωζε. --- ἵπ τα]οιῖς 
ἀῑειτίδ θαυμάζει » αιοά ει αππιαάνετεῖτ 
ΦΗαγκἰωμάμΣ , Εδὶ οοἶέεγε νε] ᾖομογαγε, 
Ἐκ Ειωγέρέώἡ Λεοὶο νατῖς οἰἴαῖπι δυ- 
Ρετεςῖ ετ πος ἀῑσταπις 

Μὴ Πλοῦτον εἴπῃς., οὐφὶ θαυμάζω θεὸν, 
Ὃν «ᾧ κάκιστος ῥᾳδίως ἐκτήσατο. 

Ὀ]ψοςις Γωπέρίάεί ἴπ Ῥλϊ]οστεῖαε Ῥτο]ορο 
νετοᾶ» Τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πρώσσον- 
τας πλέον Τιμῶμεν» )έοη. Ογλ. ἵπ δια 
Ραταρηταςί δἷο εχρτεδδίξ: τοὺς /ὰρ Φανεροὺς 
καὶ πλειόνων ἅπτεσόαι τολμῶντας σχεδὸν τού- 
τους ὥπαντας ὀᾳυμάζομεν. Ἱαπρυπτιτ «{γέ- 
πορήαμὲ ΝΗΠΡ. ν. 427. Ἡμᾶς Νπῦεν) 
Τιμῶν καὶ) θαυμάζων. Ότεστες 4ε Ῥψ]αάε ἵη 
Σγἱρ. Ε]εε. ν. δ4., Μόνος δ Ὀρέστην 
τόνδ᾽ ἐθαύμαζες Φίλων.  ΙΟίά. ν. 519. Μο" 
λὼν δ᾽ ἐθαύμασ᾽ ὤθλιον τύμβοεν πατρὺς, Εη. 
Ζέρεζέ νετθο (ωμεγὲ εοπ]εείῖηταπι, ἐτί- 
μησ᾽» Ἱλίε εωρειϊτμῖτ Δαγηεκέµς: ραῖετ ἆς 
ΠΙΗΙ Ρταεεερῖοτε {π «Χεμορή. κ. π. ΠΠ. 
Ρ. 41» 35 (ε0ΠΕ. Υ. 95) μοὶ ἐδόκει τὸν ἐμὸν 
ὑιὸν ποιεῖν αὐτὸν μᾶλλο) θαυμάζειν } ἐμέ. 
ἠπουγαζέ; ἵπ ΑΤΕΟΡΗΕ. Ρ. 149. Ο. οἶίπι 11. 
νεπες ποηπ Ἡῖ Ἠοάίε εἴς. --- 5εᾷ ἓν τοῖς 
ἐπιτήδεύμασιν ἔμενον ἐν οἷς ἐτά χθησαν » θαυ» 
µάζοντες καὶ ὁμιλοῦντες τοὺς ἐν τούτοις πρω” 
τεύοντας. Ἱλίο Ρτο ὁμιλοῦντες» αιοὰ {π 
καθομιλοεῦντες Πιυϊατί ποῖϊπ δε θεπά πα 
ατυίττος ζμλοῦντες. αἲ δετὶβίτ Ῥ. 175. Ὦ. 
τὸν πλοῦτον θαυμάζοντες καὶ ζηλοῦντες' εἲ 
Ῥ. 944. ΔΑ. τοὺς -- σοφιστὰς ἐθαύμαζον » 
καὶ τοὺς συνόντας αὐτοῖς ἐζήλουν. κἰπι τες 
θαυμάζειν καὶ ζηλεῦν )επμοςγήο ΙππριπτΙτ 
αἱδαμες Πτετατησι ἀποετας Ρρτορίη5 αςζθ. 
αῑτ 1η Ιδοετατεῖς ὑμνοῦντες' αποὰ Ρρ]ασεῖ 
1ατ, 2. Γη ζεμέο. 

Ἡ5. Ιο7. Τιμαῖσψ, ὦ παῖ., δαιμόνων 
αρῇσόαι κχρεών.] «1 απἰάεπι ο: εοὐέ« 
αξ. δεᾷ Ίος ποηπ εἰσπ]βεαπι Ευτίρίόθας 
νίτηπι εἴίαπι Ῥετάοετατῃ ἴπ Τιμαῖσιν 
Ἠαεσίσθε τεεοτάος. Ατίεδ», νατίαδαιε 1ι- 
ΠΙΑΠΟ 5επετΙ «οπιποάαῖες αῖ ΙΠγεῃθ- 
ταπῖ ὨΠ , γεὶἰ τητεία 5υπα ἀῑσπαδαπτατ: 
Πΐδ οοππιοὀῖ αιϊ ῬΏεοταπι Πιεπιοτες 

Αα ΏΟΥ6» 
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πονεταπέ τί, ἁῑοῖ ροτεταΏ: Τιμαῖς δαιµιό- Δ δε τησ Κατωψήχειν ἵππους ντο Πϊ, ποτ: 
νων χρῆσθαι.. Οβρίαπως Αλ. ἣν 1Τ. 

Αλλος δ᾽ ἀλλοίοισιν ἐπώνυμος ἔπλετο δαίμων 
"Ἔρφοις οἶσιν ἕκαστος ἐπίσκοπον ἤρατο τιμήν. 
Έεςκ Ώδεοτυπι Πμρίτετ 51ο Έεσες {πεπάος 
188ε1Υά556 ἀἰσεὈατιτ» αἱίος αλΠοτΙπῃ 6ΏΓαε 
ἀεπιαπάβξσα: αμ, Ἡ. Ιον. ν. 75, µαᾳ- 
κῶρεσσιν ὀλίζοσιν αὐθιπαρῆκας ( νε] ἄντιπα- 
ρὔκας) "Αλλα μέλειν ἑτέρεισι" δὺ δ ἐξέλεο 
πτολιάρχουςο εἴς. ΦΗςιι]]5 δἱο Παρίτες ραῖ- 
τος 5υᾶ5 ἵη Ίος ἨπΊνειςσο ἀεαῖτ αἀπι]πίδ- 
ττοπάαδΣ Ἠπε ρατῖεδ» ἱησι]οτηπῃ εταΏὲ 
τιμαὶ» εἳ 4Ἡαεπαπι ταπ(επι Ὑεπετῖςἳ πας 

πος ἀοσεδῖτ Σ/ερέούμς 1Πεος. ν. σσ... 

Ταύτην ὃ ἐξ ὀρχῆς τιωὴν ἔχει» δὲ λέλον γε 
ἹΜοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτεισι θεοῖσι 
Ἠαρθενίους τ᾽ ὀάρευς» µειδήματα τ' ἐξαπά- 

τας τε». : 
Τέρψιν τεγλυκερήν » Φιλότητα τε μελιχίήντε. 

ΝΙΠΙ1 Πόσαπα εχρετῖας Ώοτετατ Ηἱρροϊγ- 
115. ἁε δεπιεῖ Ίρ5ε τεςτῖς 1ηε]επίης ἵηέτα 
ν. Τ9οοΆ, Οὖκ εἶδω πρᾶξιν τήνδε» πλὴν λό- 
φῳ κλύων. εἳ, ΕΠΙ ΟΙΠ1Ε Εεπιίπειπι 4ε- 
τερίαϊῖης». Ψεπετῖς οἀεταῖ Γοεᾷεία εἲ Ποπο» 

το» αιίρήςδ φαρίεηῖος «Έηήρέαδ 5επεκ 

υτεπάαπο θτατυῖξς Ώαπι σοεἠίδε) γέα)η Ρ70- 

2εί «ΗΕ ἐς ἠγεμίωςν ᾖῦο ΕΥ ϱμἱφιζά 

νέζεσο [μη σενὲ 1ῤγδα: Φεπεσα ΗΙΡΡ. 
ν. 79. Νε ααἲς ἁμδβίτει ἂε πος δι Γᾶ” 

τίοτο νοεῖς τιμὴ» εοηίεται Ἐυπιεπ]άας 
«{ειεᾖ})) ν. 4σσ., υὈἳ 5υᾳ5 ἨΏΐτεε Τιμᾶς Ὁ 
νοσασῖ» Ποπαϊε]άας εκαβίίασε: ν. 577 Πιο- 
πεπε ΑΡοΗῖπεπι» Ἡξ 5ἱοῖ ἀεπιαπάατῖς δἵς 

φατιίδας εοπῖεπξΗ5» πεφΏε αεπας εατεῖς 

ΨΑναξ "Απολλόν»ο ὧν ἔχεις αὐτὸς κράτει. Υ. 
75ο, ᾽Αλλ) αἱματηρὰ πρὰγ ματ οὐ λαχὼν σέ- 
βειο. ν. 898. Τίς δέ μοιτιαὴ µέγει» ΜοίΒ, 
νεὶ Οτεις» ἵῃ βΗέρ. Α]ς. ν. 54. Τιμαῖς κἁ- 

μὲ τέρπεσθαι δόκει» -- Νέων Φθινόντων μετ 
ζοι ἄργυβιαι κλέος” η] φέρας εδῖ ἵη 0οὰ. ΕΙ95. 

76. 190. Σίτων µέλεσθε ] Οεπαίπαπι 
ρητοςΣ νίοδαπι αποά εδι ἵπ ΕΙογ. σίτων 
ἕλεσθε" απαπινῖς. σῖτον αἱρεῖσθωι νεὶ ἑλέ- 

σαι Ρηταδίς δε Ἰεσ]σίπια: νἷά. Ρ. νεο" 
Δαγάι Ἐπι, ΥΠ. Ἐ, ΧΙΝ. -- Ῥτοχίπια». 
τερπγὸν ἐκ κυναγίας Τράπεζα πλήρης” ΕΟΠΙ” 
Ῥαΐας οσα 5ἰπη]ί απποάαπι Ττασίεί ἀῑετο 
Φ. Σἐαιοτίως Ἡ. 1ε. ΧΙ. ς. ΨΙ. --- Ωιοά 

ΙΠτε]]εσίηπα» εχρ]ειῖς ο. Ρέεγτομως ο. 
αἰδίπ. 1. Ἐ. ΧΙ, Ρ. 195. ἨΠΙΕΠΙΟΙΩΠς εξ 
εχ Οοά. Ρατ. ΙπτετρτεϊατἴοΠεη αἀςοτῖρ- 
ταπῃ ψηκτρίζεν» εἲ Ἠἱρροϊ, ν. 1174. "Ψήκ- 
τραισιν ἵππων ἐκτενίζομεν τρἰχᾶς. Ἰπ ζα)- 
1η. Ἱ. Ὀαπαε, ν. 16ο, ἈγπιρΊαε ὑπὸ 
ζεύφληφι λυθείσας Ψήχουσιν κέµμαδας. Τ6- 
ετε Εαῦες» οἐγῤησωηές οί} ]]εηὲ, ΓγοιεΠὲ. 
6ὔᾖεωεης «σον. Ραεᾶασ. Π1. Ρ. 56δ, 55. 

8 κοταψήχιυσι τὸ ὑποζύγια.. 

Ὑς. 119. τὴν σὴν δὲ Κύπρι πὀλλ᾽ ἐγὼ 
«χαΐρειν λέγω | ἵπ απ Ππιῖς ἀῑειῖς ἐω πιυ]” 
το Γτεαυεητία5 σεευγΠξ Παπ λέγω» νεὶ 
Πελεύω» γάὐζεγέ {μύεο» Ίος ἴαπιεπ εδῖ Ίω 
Χεποβή. κ. π. ΥΠ: Ρ. 115, Το ἐγὼ μὲν 
«αΐρειν ταύτην τὴν εὐδαικονίαν κελεύω. Ἱ]- 
Ἰπά ετἶαπι Ίπ Ε[ρρα. ν. 1959. -- Δά 
Ίαες Ποδίτα ΡΕΠΕΙΠ» γψεὶ αὐῖςηπι σο]]ο- 
απεὈαίυτ ΗΙΡΡροΙψτΙδ» αἶα φπαεάαπι ἄε- 

ο ἀῑδεε εμ5ρίςοτ ἴπ Ἐάῑτ. ρτίπια Ὠταπιαϊίδο 
Ίαος θἴίαπς 

Οἱ γὰρ Κύπριν Φεύγοντερ ὠνθρώπων» ἄγαμ. 
ἹΜοσοῦσ᾽ ὁμείως τοῖς ὤγων θήρωμένοις " 

Ῥτοιὲ εκ Ἠϊρροίγιο οἰαία ιδίούάεο Ῥο 
956, 5ο» απῖε (}οέί1) ρΡ. 9930. επιεηάα- 
νεταϊ εχ Β/ωαγεᾖο ωγείως Ν. ἓι ΙΧ. 
ε. ΧΥΠΙ, Ἱπιρίαπ ἵπ Ψεπετεπι ἀῑσίιπι 
ἀεάῖτ εἴῖαπι Ειγεράσς ἵπ ἨὨίειψε, «εδεγα 
“πο ῶήες. 

τῶν εὐσεβούντων » οὗτινές γε σώθρογες» 
Ἐρᾷν» Κύπριν δὲ τὴν Διὸς χαίρειν ἐᾷν. 

6, 115. Φρονοῦντες οὕτως. ] Όπατι 2 
μή «πιον δυμῖ νοζαϊ ἠ{ω1σγανίώςς πηῖ- 
Πϊ 4ποαῦε οτίεστΙιο Ρ]αςεε Ἱερεπεί5, (τοὺς 
νέους γὰρ οὗ μιμητέον Φρονοὔντας οὕτως). 
Ειπιάεπι 1]. ε5δε 5ιδρίςος», εμῖ πι]- 

Ἑ Το5. ἄεροπις Εωγέρίώς νειδας {εΠαίτετ 
εππεπάατος. --- ἴπ 5εηΠεπῖε ὙεΓδυτη εκ. 
Οοάάἁ. Είοτ, ει Ρατ. τεσερὶ Τροσευξό- 
µεσθα» ΡΙΟ να]βαῖο Ἡροσευχόμεσθα. 98ε- 
ρε ΓΗΤΙΤΗΙΑ ἵεπιρας αάπίδει Βωγέρίάεςς 
αΌί ΡΓΦΕ5ΕΠς ποὺῖς. ροΏίη5 1οευπ] Ιπγεπ]τε: 
νΙαετεξ]σ. 

8. 112. Δέσπανω Κύπρι" χρὴ δὲ συν-- 
Φνώ»- 
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φνώμην ἔχειν] Ἱπτετίεςία Πίετα εοτ]δῖ Π]α- Α 
Ίϊπι συγγγώμην σ᾿ ἔχειν. Ἠοδ αὐβίπος νει- 
5.5 51ο ποτ είτε πηπῖαϊος (ομαΐος 
Ἔταρ. Χρ. Πασγ. ἵπ δΗ1π1 ἀταπια Τγ8Πδία- 
1τ. Εεεῖαιε ΟΠοταπ οὈδατάς οαϊὶς αά 
Ματίαπι Ίδία ἀῑσεπῖεπι, ἁππη Ί]α 5υρες 
ςοε]οςιῖς παπα Ῥτοπιϊδεῖς αἀάιβ]ταῦαϊ » 
ν. 10/1» 

Δέσποινα κούρη. δεῖ σε συν γνώμην ἔχειν» 
Εἴ τις ὑφ᾽ Πβης σπλάφχνον εὐτόνως Φέρων 
Μάταια βάζει» μὴ δύκει τούτων κλύειν 
Σοφωτέραν γὰρ ἴσρεν εὖσάν σε βροτῶν. 

-- ἴῃπ νςδ. τ19 τετ Ἱτετα πιπίαϊα 
9 υαπι εχΏίρεπι οριπά Οοάἁ, Εἴτις γ» 
ὧφ᾽ ἥβης. ἵπ Εἰοτεηῖ. ἵαπιεῃ εἴῑαπι ε/αξ 
Εἴτις σ᾿. ὑφ ἥ. Ἡῖ 1 υπο Δ{ωεςγανήὴς 
βατ] ειαῖ ἀῑχίςςσε εἴ τις μάταια βάζει. --- 
Φομρςῖ Ἱποχ Οοάϊσπιῃ αμστοσίταϊα, εἲίρΠι 
Ῥατίς. ὑφ᾽ ἥβης σπλάγηνον εὔτονον. 
Ἱ- ΤΠ νς. 1109 πια] γούτων» πεπιρα τῶν 

µαταίων» ΊΑΠΙ τούτου" ΡΠΙΗς ἵηπ ἀποῦις 
ττίοήςνε Οοά. ε5ι Λ{ωσγαν, ἵπ ΡηΠῖ8. 
9Ἡοφμες αἴτο Ἱτα Ἰεσίσδε νἰάδΙτ 11:51:09 
Οοά. ποδισῖ απἰΙαΙΙοτε δορέρίογ Ώταπια- 
τς ΟἨτί, ο Ίπ ν. 1Τ5 εὔτονον. αιοά εκ- 
Ἠΐδες, Ἑωτιρ]άθα αυ οφιε δρεοῖαηιῖς, ερί- 
Φίαππια Ραῤ]αζας ΑπΠΙΠοΙ. 1. 6. 45. 12 
3Αλλ᾽ ὃ μὲν (Βελλεροφόντης) ἵππον ἔχων 
καὶ θαρσαλέον σθένος ἥβης» Τέσσιοο οὐδὲ έ" 
σειν εὔτονον ἧτορ ἔχων. «Ειγέριά)ς ε Βε]]ε- 
τορ]οπῖε νετὺα» 5ειναῖα ούσεο Ρ. 555» 
15. εκ (077140 ας Ν. Ὦ. Ρ. 9599 δὶς Υἰ- --- 

ἀεπῖα 5επρῖα Εμΐ55ε ῥρτΙπΗτΙ5: 

”ΩὪ παῖο νέων δρᾷν εὐτονώτεραι χέρες " 
Τνῶμαι ὃ᾽ ὠμείνους τῶν γερωιτέρων πολύ. 

11 Επαηςδ. ζμεπεχἉχΠΙ., 1ο, πηη]ία σο]- 
1εσῖτ αἆ εὐτόνως 7. 7. 1 εἱφέηίωςς ΟΡΡΟ- 
ΠΙΠΤΙΣ εὔτονος εἴ ὥτονοο. «Ὠἰοίογ. δίο. Ι 
Ῥ. 51. 6» τὰς [βορείους πνοὼς ἐπ ΕΗ7οβα εὖ" 
τόγους ο ΥΕΠΕΠΙΕΠέέΣ  αἡδὶ ϐληχρὼς ε55ε 
ςοη Ὀἷξν καὶ ὠτόνους, --- Ῥασπε ρταεῖετπη- 
δίδδεπι εχρἰἰσατίοποιῃ Εατίρίάεαε ΡΗταδεος» 
απαε αἀετοῖ ἵπ Οοἁι ΡαΠδΙΠΟΣ τῆς ἆκμα» 
ζούσης ἡλικίας ἔχων θρασύτητας {μγεηίλεγ 
{20/11 εἰ {ε))εΓάγέΜς. Ῥιορτῖε 51σηῖ- 
Εσαίιτ οαμί βήατορὲ ἀῑείτατ ὰε 1.1. ΥΗΤ. 
Ῥ. 990. Ῥ. οὀνὴρ σφεδρὸς καὶ νέος» πολ" 
λοῦ σπέρµωτες μµεστὸς» Δἴαιε 84εο σφρι- 

Ὁ ρτουϊ {οὐκ εκἰςπανξ, 
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φῶν. Ἡβη σθριφῶντες δυπῖ ἵπ «4εἡαεῖ Ίος 
εο αριά «επ. Χ. Ῥ. 4Ι4. Ὁ. 

-- Ὑικ ἀϊσαιπι πιεπιοῖαῖα, 8. 1οο 
φΐο ἵπ Ρατὶ5. Οοᾶϊςε Ἱερί, Σοφωτέρουξ γὰρ 

πιρὴ ; ροτῶν εἶναι θερὺς» άΠΙΠι 5αερίβαίπιε 
πρὴ ετ δεῖ ΡειπτεΏτης {π Οοάᾱ.. ΄ Δά 5επ- 
τοηεῖαπι εοηρταῖτ εκ ΓΕωγέρ. ῬΒεεσμπαρυς 
ν. 1946. 

Ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὗφ, ὁμοιοῦσόαι βροτοῖς. 

Ῥ Νοη εαπἰάεπι πιεπϊηϊο επῖας ιά φἷε 
Ἐτασίαϊ, αποά Ἱαρσίτατ {π σᾖολίο ἐπεέ{ο 
Οοαίεῖς ΜΟ. Βαςῖ, Ἰπ Πο. Πε Ὁ 4Ι5δε 

“Ὁ δεὺς ἐπὶ σμικροῖσιν οὗ θερμαίνεται » 
» 9 ε / -- . / 
Αλλ᾽ ὧς λέβης [τοῦ] μείζονος δεῖταί πυρός. 

«{ειοζ) [εκ Ε5δε δηδρίσοι ἐκ ρετά!]το ἀτα- 
πιαῖε: Ιεσεδαπτις ἵπ ΝΤ. Θεὸς ἐ. σμικρί" 
σιν --- Αλλ' ὃς λέβης μείζονος. 

6 Ὑς. 19Ι ἸΩκερνοῦ τις ὕδωρ Στάζουσω πέ- 
τρζ λέγεται] Νοϊαϊ αἁ Ἠπῃς Ιοειπῃ ΠΟΠ” 
πι] ΟΙ. ἠ{ωμσγανίως Εχετεῖτ. ἵπ Εωγέρ. 
Ἡ., ο.1Ν. Ματ νιεῖπα τΗρεδ. αα παπι ]- 
ΊαΠ5. ἆε ος ΦΙΠΙΙΠΟ νατίσθ-αηηα ἀπ]είς 
σορίοδα. ΡρταεςΙριταὈαίαςν πμ απίάεπι 
ἀῑεία νἰάειαγ αὖ Εβρ ᾽Ωκεδνοῦ τιδν 
ὕδωρ Στάζουσα» πέτρα --- ῥυτὰν παγὰν 
Προιεῖσα κρημνῶν. Ὁῖ 1ρδα ΤΙΡΕΣ. ὕδωρ 
"στώζουσα» ἀῑεῖα Επετῖτ Ωκεανοῦ πέτρα» 

Αίας οορίτ 
Ειέαέῤίως ἵπ Εοπα, Ἡν Β» Ῥ. 9ού7. 98. 
ἐλέγετο πᾶν ὕδωρ --- καὶ ᾿Ωκεανὸςν κοτό τε 
"Ὅμηρον αχὶ τοὺς "Ομηρίζοντας , ἐν οἷς καὶ 
Εύριπίδης εἰπὼν ὧς» Πέτρη τὶς ᾿Ωκεανοῦ 
ὕδωρ στάζει., τουτέστι πηγήν. ἵεαιε ἴα- 
ΤΊΕΠ αθ Παπ δαἱδαῖῃ νε] πιατίπαπα ππῖτατει ἄθ 
54χο ἀεειῖ]]απτεία: Ιπ ΓΠεοαέ ΤΠδοσοη. 
80π8 θιψοῖς Υ. 756, ἐκ πέτρης καταλείβε- 
παι ἠλιβάτοιο, ῥα”: Οσξεαλὲ ἀεοίπια: 20329 

π Ἡ δὲ κ’ ἐκ πέτρης προρέει. 3ἱΥδί5 ὕδωρ ἵπ 
Ατοζάια ἐκ πέτρης στάζει ἐε ἄγκοςο 1εγοίίοί. 
ΝΙ{. 9.714. Βαμπαλέσε ἀῑεϊτασ κατὰ τοῦ κρή- 
μνοῦ εἳ ὠπὺ τοῦ κρηωνοῦ παρὰ τὴν Νώνακριν 
στάζον», ΜΗ Ρ. 691 εἲ ὅ35. --- δεὰ Πῖε 

΄Ὅτορο Ττοεζεπα (1λῖο επῖπη Ταἶεπι Εμῖςδε 
Φδεβο/. ἀἆοςεῖ εχ {[)ἐοηγκοὔογὲ Πο. ἄε Πα- 
πιηῖδιας: ) ἆε 11ρ6 ΕοΠ5 ΡτβθοΙρίἰταἴας ἃσ 
αὔαπι ρταευεῦαι «σετ εἰ Λο αδίίει, ὕ- 
δωρ 2 λυκὺ καὶ πότιµον Φεᾖο]. εἳ Ρ88ἱο Ρροδῖ 

Δαο 18ο 
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Ξωγέρίζἑ πηετες ἀἰειητης Ττοεζεπί8ε Α 9» καττιτέροὺ » βεβαμμένου τοῦ ὕδατος. κα» 
Τιορφύρεω Φάρεα Ποταμίᾳ δρέσῳ Τέγγουσαι. 
Ῥωγρωγεας νεσίες; αγαμίέες ωμαὲς ]ωνέα- 
{ἱλωσς υπ ἆὲ απονίδ ΠΙΠΙοΤΓε 7Ο7Ε”2 Τ,αἲὶ- 
π]» Ῥταε εετετῖς 6φια1 δρέσον ἀῑκὶτ Εωγί- 
Λίάεε: ἐπὶ κρηναίαισι ὀρόσοι» ἄά σφαπε 
7ο/ΗαΛ εσι Τρῃ. ἵπ Λυ. ν. 155. ἵᾳ 
Ίοπε ν. 07» καθαραῖς δὲ δρόσοις ᾿ΑΦφυδρανά»" 
µενοι" Ὀπρβί αὐ)ωά} Ρεμὲς ἄε ῥΗΤο Ποη- 
ἔε; νίπτρα ποταµίας ορόσου» Ίάγαετα [μ- 
γέσλὴ αζμσε ἨΠε]επαε ν. 1400. (Π{ρρο]. 
ν. 795.) πηγὰς ποταµίας ἀῑχὶτ Εἰεειτα ν. 
«6, 5ο0. «γὶροβἠ. Ναπ. ν. 1377. Κάλ- 
πισιν ἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε. 413ε Ρο- 
φίτεπια Ῥτορίετθα αἀφετῖρςί, οὐία Άαβες 
ετίαπι Εωγέρέαςς επϊτίεθαϊ --- Ἑαπτὰν κἄάλ- 
πισι ῥυτὰν παγὰν» {4εεῖ {61 ϱ0βέΟ5ΗΗ 
ει: 115 αφ καπι ᾖαιιγέγε βοίιεγέηὲ ὑδροφό- 
ϱοι Ττοελεπίαε. Ρο] ΝΗ1, 66. λουτρο- 
Φόρες κόρη ΠΙΕΙΠΟΤαΙΙΙΤ ὦγγεἴον ἔχουσα ὑὕδρο- 
Φέρον» ἢ ὑδρίαν» ἡ} πρόχουν» Ὦ κρωσσὸν» Ἡἃ 
κάλπιν. 6 νοςιδς Υα5 ετἶαί 8ΩΠαΤΙΗΠΙ 9 
ΣΙΠ5116Γ472 ᾖαγγομέ εἴ Β/αΐο. ἀεδίσηᾶ- 
Ῥαπτ. Τα]ε νας. αἴαιε αἆεο κάλπιδα Βα4- 
ψαι δἸσηϊβοβΌαϊ ὠγΠάΠ2 ἐπλεγεώ} αφμιά 
Ζερβίέτες »ἶνε ζώα ἠαμτίγες «ἀπέρήα- 
265 «ἐμεησεὶ ἰἩ. Ρ. 123. Ο. 
Κατωσκεδῷ » νὴ τὴν φίλην Δήμητρα.» τὴ µε- 

φίστην Ἰ 
ἈΑρύταιναν ὑμῶν» ἐκ μέσου βάψασα τοῦ λέ- 

(Ητος 
ἍἌλέοντος ὕδατος. 
{πηππεγδαπα ἐη ζεδείᾳ Γεγνεπὴὲ αφ σο δὲ έ- 
Φύενετο» ἄγγ/αεΠά71 οα/ σοὐσεἑπαμ. ο ἡνῶ πε 
(ες απιόίο {π νου αε[ωαηώασῃ. (απ 
εᾖει Ἡ. ἵΏ [,. Ρ. ν.45. Σάµετον ὑδρεφόροι 
μὺ βάπτετε» Ώεπιρε τὰς κάλπιδας» ΠΕΙΙΟ- 
ταῖας ν΄ 47. ερτεσῖε ὁλαμήερ. Ἰλληδιτανίϊ, 
γίπ ]οσμτίοπί5 εἀοστιδ α Οσαμθοπο Ιῃ 
Ἰβεορήρ. ΟἨατ. Ρ. 87. Ε. απἱ 5υ1Πῃ ἴρδε 
εοπιπιεπίατίυπΏ Ἠηπο εἴταῖ αἲ Ίοεἱῃ «4144- 
Λα14ὲ5: εαππἀεπι εχρ]ίειεται ο». δε /ήσεγ 

1π Επιεπά. αἆ Τήεοεγ. Ν, 127. τῷ κάλπιδι 
χηρία βάψαι" αΗΔΤΏ ΙεςΙίοπεπῃ» ἵπ. Ξε]ο]ῖῖ5 
πιθπιοταίἴαπῃ » η. ΝΐΟ. 0ο, «4. ιδεᾗοίέως ἵπ- 
νεπίτς ἵταςῖαῃς Τ Πεοστῖτεα «σαᾖίσεγ αξετῖ 
εχ Εωγέρίακν ΗΙρρο]. βαπτὰν κάλπισι ῥητὰν 
σαγάν. 45. Σοέας αἀδετῖρδεται:. », 4γ- 
0 7ἑαπίς Ρετὶρ]ο. ΡοπΏί», (Ρ. 150) ἡ δὲ 
ο Χρόα τῷ Φάσίδιο αἷα ἀπὰ κολύβου, ἃ 

0 Ταστὼν δὲ καθαρώτατον γίνεται. μι ᾖσα- 
2” 19 8 ἠσωώρία ζωα.” 

Ὑ5. 155. “Ο6: µοι τις ἦν Φίλα ] η ρίς: 
τἴδημε Οοάἱσῖοας ἵπνεπτα νοσµ]α ατἴαπι Ιπ 
Έ]οτεπε, ετ Ρατῖς. Ἠῖο πα πιε[ίοτ ν]άεθὈα- 
τας Ὅδι δὲ, 4 παπι Τόθι., ἐλίο» Ἠαηο Ἱ- 
εεῖ τατίογεπ ἆἀπο ἴτεδνε ρταευεαηῖ Πος ΟΡ- 
ππηί οἳ τατῖο Γαΐφδει τεά Ἰεπάα ΡΓαυσεάεΠ- 

Β μπι ὀλ]ὲο επέσε ΗΛ) φωαεώαηη εγαέ αληέ- 
ος» τόθι γάρ μοι τὶς ἦν Φίλα ἀῑεετείατς 
Πὶς οτατῖοπε ἁῑσῖτατ εοπΏπμαία. νοραίαΓ 
Οσεζμὲ γῤΕςΟ δὲ φισεαση ΙΙ εγαὲ 
σ;ηέοά.: Ῥτο οὗ ἀἰσερατας ἵπ νετετί Τ,ῖπ- 
δια» Ἠϊπε αρηά Ῥοδτας εἴίαπι», ὅθι' τν 
Ῥτο ὑψοῦ » ὑψόθι' τηλοῦ» τηλόθ αὐτοῦ» 
αὐτόβι: εἰςα. ἴπ Ο;σεµο Ώοάοπαεο αρμά 
Ῥόάμραμ. ΥΠ. Ρ. 588. ὅθι, δὲ, εἲ 5868: 
ρἱμ5 αΏδί» 5επδεπάαπ εδῖ, Ῥτο ὅτι. --- 

ο ἨΗαος πιαϊτοπαγαπι ποδῖ απ αππῖσα νοπετας 
αᾱ Γοπῖεπι νεςῖας Ιοϊιτα., Ρ{ο πτοτε νετεσῖ5 
αενΙ, απεπι αρηά 5πας σεπτῖς Ποπ]]πες εκ- 
οιδατε νεῖ]ε νίάετατ Δ. Β. ΒΓΙοεµς: 8. 
τιασὶς ετίαπι τοαρία ΒΡτίηπςερς ἀἱδρ[ςετε ἀε» 
ΡῬυῖτ Ποπλεγὲ» 

Ναυσικάα ϐιγ ἄτηρ µεγαλήτορος ᾿Δλκινόοιο». 

αὖαε» ́  ἀπαδιι αποϊ]]]ς οοπ]ταία» Υεδέ»» 
εἴμαωτα. Νεπεῖαϊ 

᾿Ἐσποταμὸν πλυνέρυσχ.τά οἱ ῥερυπωμένα κεῖτα, 
(Οσιάίαρες 1.αμᾶ. ΒετεΠᾶθ ν. 149. Τπθ. 
ΠΙΟΤΑΕ 

«4/ομου σερἠα”1, ζµσε., μη ῥεγ ᾖ4ογα 
νεσέες 

{αρήΐσσι, εἰ Γαήχιζατ επ/γσο! ἠπεία εἠογέας» 
«4μγωίσηι ἑζεμ/αία ϱ41/ᾳρε εἴς. 

{Ποεγί Πλύντριαι Ἰοϊας νεςτες Ἑξείης πέ- 
τασαν πρὸ θ(ν᾽ ὧλὸς. -- Ἑίματω δ᾽ ἠελίοιο 
μένον τερσήωεναι αὐνῃ, Οἱ, Ζ. 91. 98. 

Ε Βμγέρίαές Γτουσεπία πετ εἰσσπηάας νε» 
«τες ἵπ ὢοῖς ῥερωᾷς Ἐ]οτ. Ιθοτίο θερωοῦ 
Ἠ]ς ἀετει]ος νἰάεξιτ) ἐπὶ νῶτα πέτρῶς Εὐαω- 
Ἀίου κατέβαλεν. Γογεης Ἱ, 9ο6ς 

{μοιἑγασο «µερεητας {η {140γέ γενεές 
Ὀνεοιμπε, επείεπα αβαμαε {π δοίε 

5ΕΓΕΡΕΙΕ. 

Όυπι γεριςς αἱ Φοίεπι εχρ]είταε βἶοσα- 
θα» 
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ῬαπῖΏσς υπ απηϊοῖς Ἱ]α εἱς Εαρυ]αττς Α του ὠκτὴν, δἶνε ΓΕ 1ο] σ η σοί 
1Πἵετεα Τεπιροτίδ ΗΟΠΙεΤΕΒε Ρριμε]]αε ρὐῤᾳ 
{άεὐσηί ν. 1οο, (δι ΦΙ45 Πλυντρίας 
ἀοςετεῖ, ρῖ]α Ιηάεπεῖς ΙΝαιιδίεααε Ῥε[δο» 
ΏᾶΠΙ Ίρ5ε οβρήσε/ε ΠΙΟΓΕ δΙΙ3Ε σεηΏῖς Γ6- 
Ῥιαεξεπιανίτ: Βιοζαιῤ ἵη. Οἀ, Ζ, Ῥ. 
Όσο. 35, ΕΜΠ δορῥοείεπῃ σφαιριστικῆς ἁἷ- 
χεαἳ ρετῖταπῃ Γηἱ6ςε., ὃς καὶ, αἀάϊξ, ὅτε. 
Φασὶ., τὰς Πλυντρίας ἐδίδασκε. τὸ τῇς Ναυ- 
σικᾶας πρόσωπον σφα΄ρᾳ παιζούσης ὑποκριγό- 
µενος Ἰσαυρῶς εὐδοκίμησεν. Παιιδῖ Ιδῖα. πὶ 
48110Γ. εκ «ή/εηασεί Τ,. Τα επῖαδ πο Ίπ 
Ἔρίτοπιε Ρ. σο» Ἑ. Ἱερίπας ἀ4ε ιδορήοείε 
5εβ]ρῖα: ὤκρως ἐσφαίρισεν ὅτε τὴν Ναυσι- 
κάαν καθῆκε. οἷς επίπι Ιεσεπάππι εὐπι σ 
σόομο. απὶ πεφε {ωτέαΣῥ1ὲ τεςριάατΙ5 
επ ρετάοστιη εοπἀοτεῖ ἀἴαπιατιπῃ ὁο- 
2Λοσ { αἴα]οσυπη Απίτι., ἵπ «44Λερ. ΝΗ. 
ς. ΓΥ, νείαε ἆμο ἀϊνειδα Ναυσικάαν Τε- 
εεηςιῖτ ϱ{ἳ ΤΠλυντρίας. Οιιοά ραςα νἱτὶ 
Ἰήασπί ἀῑσταπι νε]ῖπ » παπι Εις ἀι- 
ταχαῖ» Ιηδοπρίηπι Ναυσικά } Πλύντριαι. 
δορἠοσᾖὲς Νίπτροις εἲ βαν Νέρέσες τηα- 
τετίειη ριαερηῖτ Ποπιετῖσα ΕΗτγε] σα. ἐς) 
ῥεσε; οὐ μεμδν (ἀεετομὲ Τή5ο. Υ., 6. 16. 

Ὑ9. 191. Τειρομέναν νοσερᾷ Κοίτῳ ] Ξε- 
απεπίῖα ΙεσηπίΙτ 1Π Ρατῖς, 0904. δέµαε ἔν- 
ποσύεν ἔχειν Ὀἴκων» λεπτὰ δὲ Φάρῃ” α1ο- 
τηπι Ἆος, δί Ίοσετετίτ ἵπ αἰῑῖδ, αἀπιειί 
Ῥορςεῖ: δέµας ἔντοσθεν ἔχει ποίτᾳ ἀδΌαϊ 
Έ]ος, --- Ψετρα νετδυς 116 εἰ 5δεᾳ επί πι 
5ἱ δἷς «ΟΠ5ΙΤΗΣΦ 6ΗΠΙ ιδοβοῥέαδέεο τριτάτων 
δέ νιν κλύω τάνδε ἡμέραν κατέχειν ὧν νὸν τὸ 
στόµα τᾶς Δόματρος ὠκτῶς. δΕΗΣΙΙΠΙ ἀείε- 
Σἱ5δ, 4Ἠεπι ροδεππῖ Εωτρίάεα, ει18 Ώι- 
τηοί Ρµαεάτα ἀῑἰείτητ ν. 975. τριταίών 
οὖσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν. εἳ ῥΗήεγω1 ος ἀῑνίδδε 
ψιάερίτατ ὠμβροσίου στόματος δέκας. ἵπδει- 
ψίτ εἰ Ἠαες νοχ Ρρετ]ρ]ταδίΣ ἰδία ἵαπιεῃ εδῖ 
ἀπδο]επί]ογ. πες ξο1δαΠ οἶίπι ἱενί πιυὸ- 
τἼοπε Πεῃτ εἰατίοτα: εοττῖσετε ἵκοκέως 
τεπίῖαῦαῖ» Τάνδ᾽ ἑκὰς ἀμβροσίου. -- Ευ- 
εἴα α8εν ἀμβρόσια Ροῦτῖς ἀϊειπιας εἴ 
Φεκτῶρεᾶ» λόγος οὖν ὠἀμβρόσιοςν καὶ νὺξ 
ὠμβροσίη, καὶ ὠμβρόσιαι χαϊΐταιο καὶ ἆμ" 
βρόσιον στόμα παρ) Εὐριπίδῃ» Εωσαιῤ. ἵπ 
1]. Δ. Ρ. 3349. 14. 4 οὐ 10Η 89- 
εεαῖτ ΡΙορς6 Νεκτάρεον μείδησ᾽ Ίπ «ἀ4ροί- 
02, 04, Π1, 1ςοβ. -- ΕαγῤάΤΗ  ἀλφί- 

- 

Β 

ιο 

Έ. 

νοςσαῖ Δάματρος ὠκτάν. ἍΕοημεγέ ΙΙ. Ν. 
3555 Ὃς ὀνητόο τ) εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος 
ἀκτὴν., 5υηΠῖ {ογῶέο 

Οµίευ με ἔεγγε Π)ΗΤΕΤΕ γέτούη. 

αἱ. 1, Ο. ΧΙΝ, το, οί ἵαπιοῃ οὗ- 
νειθαθαητιτ πολ, Εὐρυεδοῦς ὅσοι 
καρπὸν αἰνύμεθω πθονὸς., εχεϊϊαια Ο/ᾳιορὲ 
Ῥτοῖας. Ρ. 945. εἲ ἴετ φΙαἴετνε Ρ/αγ. 
οᾖο: Τεγγαε /γσέ, Δήμητρος τε καὶ Κάό- 
ϱής δῶρα βΡ/ά{οµέ» Δήμητρος καρπὸν 9Ά6ρ6 
γοςβηῖ α)Η. οατἶαπι /ήεγοάο. [, 6. Ι91. 
ΙΝ, «, 1959. --- Βιπρίάειπι δέµας ὧγνὸν 
ἴσψειν αἀπῖοει ἵπ αἰἴππι δεηδαπι Δαμπα- 
ομίως ο οὐσεί (γο). Ρ. ο7ὔδ., Καλὸν μὲν δέ- 
µας ἂγγὸν ἔχειν» ἀδμῆτά τε µίμνειν Παρθε- 
γικήν. --- Λά νο. 130, Κρυπτῷ πέἐνθει π- 
εετΙρίιπι εταῖ ἆδήλῳ συμφορῷ ἵπ Ο0άς 
Ῥατῖς. αἰί ν. 149 ριαεῦεῖ ποτὶ τέρμα. 

Ὑ9. 141. Σὺ γὰρ ἔνθεος ὦ κούρα Ἰ Ὃε 56 
ἴεδίατητ Ον Βμασίτα Παν. ἵν. 47. 

ΊΛΗΠΟ Γεγοο ωἱ ΔἈαοςβί Πγὴὲς Εᾖείεξ. 
ἄε; αοίᾳσ» 

Όμαεζωε σµὸ Ἰζσοο ἐγβαμσ οο]]ε 
210Υέ/ 

«4 φιαὈ σεηηέάεας Όσες, Εσιμὸ- 
σαε δίζογ6ς 

{ΝΩ4ηέ εο{σοίῶς σἐ{ο ΠΕ} 50. 

Απιοτί τεημῖεπῃ οπι ΠΙΑ Πῖὶςϊ Πιοῦο 
[επι περετίει ἈΊντιῃα, σαµδαπ . οιτ 
πιο γε]]εξ, Ἡῖ Πο εἶοτδ., πιιτῖχ εχ- 
ααἱπῖε Μειαπι. Χ. 397 εἴο. δε Το 
ες --- ὑίνέ αι Πορ; --- ιδίνε 
οτε 141ᾳ Πεή. ὨὈεῦπι απτεπ, ἵτα ο16- 
ἀερατατ εἳ πιαπῖαςο5 ε[ῇσοτα, αιια]ες. 
Επετε Ρτοει]άες., ΑιΠαιπαδ» ΑΙΕΠΙἄΕΟΠ φ 
αἰῑφαε: Πη]υς μανίας υὈί πιοπιπἰτ Ρο 
ἵπ Ρ]αείτο Ρ. 5. Ὦ. νόσων γε καὶ ποι- 
νῶν δετδεπάιπι ατοἰττοί ρτο πόνων. --- 
ΙΝΙΜΠ ἵπ Πας Θττορίια γατίαπῖ Οοάΐσεδ., 
π]ςί ἵπ ήπιο νετδα» α1ιο δεπδίεις ἴπ 
Εά. ριῖπια ΕἹοτ. Δῄαισι νοτίχις. Οοὰ. 
Ρατῖδ. Δίναις ἐν νοτίας' Ἱπ. Εἷοι, Δίναις 
Ὁ.Ἡ) ἐννοτίαι. ἵπ αἰιὶς Ῥαπίκίηῖς ως). 

δίναις ἐν νοτίαις. «Ιζσίῤίο ῥρτοῦαῖα πημῖ 
Ρ]αςηῖξ θετ[ρτῖο» Δίναισιν νοτίας ἄλμας. Ὁξ 
Ζ:4Γἱώ {Ε77Ω0ᾷ1ε Ῥειναάεῃς ἀίσατης ὧρι- 

Αα Δ8 τῶν 



τὃς ους, σ. ΔΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΝΟ 

τῶν --- καὶ δι λίμνας» Χέρσουθ)» εἴ ππο- Α ραυεἰοσίρης Ῥοΐτα νετῖθ εχρτθδεί{ {π ῆς« 
48. αἴιο πιατο ῬετίταΏδεαῖ», ἴτοβαίητ 8ε- 
αυεπή σης» ὑπὲρ πελάγους Δίναισι νοτίας 
ἄλμας. Τεγγαη Χέρσον» 11476. Ποηό" 
{122 πιο, ης {απ Οἰοτεῖς εαγπηῖ» 
Όμς Λίμναν 9ποαιμε νοσδηῖ Ττασϊεϊ, Εω. 
2{ρ. Ἠεο. 444. δορἠ. ΤταςΠ. Υ. 646. ἵπ 
ΌΟΕΠοΟΠΙ4Ο αρ. ὡσβοῦ. ἵπ «4γήοβή: Ανεδ 
ν. 1917. Χέρσου πειποταϊ Δαγηες. Ἡτ ἁἷ- 
νογσαπι Ἰεοιίοπεπ]; Παπε τεεερῖ» απῖα διὰ 

λίμνας» Νε] λίμνης» {ιά τεφπἶτεραϊ. 

Ψδ. 151. "Η πόση --- Πημαίνει τις ἐν 
εἴκοις 1 Οἳ φεαπίτης νειςις εσὶ ἵπ 094, 
Τ]ου, ἵπ Εά. αποαπθ Ρτίπια Ε]οτ. Ρ8ΐοε- 
ΠΙΙΕΙ5 ο 

Κρυπτᾷῷ κοίτῳ λεγέων σῶν. 

εοἡ απῖ Ἠπῖς τεδροπᾶεῖ νι]σαῖα πεφ]τῖζ, 
Πημαίνει τοάάἵτιν ἵη Οοἆ. Ρατῖδ. βλάπτει. 
Κεσς νετο πμῖ επι Οᾳ)έεγο Ιεβίδςε 
νἰάείιτ (δελοῥέανία Ποιμαίνει επῖης γη 
φεαμεπτία φατῖς εἶατο Ππιταητ, (Θουκολεῖν 
ποὶ ἑξαπατᾶν νετὈο ἵαπιιπι Ποιμαίνει «ΟΙ 
νεπίτε Ροδδυπῖ» ΠΟΠ α]τεβῖ: ππεπτεπι πηῖ- 
μὰ -Ῥοδίαε νἰάεπειτ εχρἰαηαΤε Ίαες {Π Φ6]ο- 
115: ἅτις γυνὴ ἁπατῷ σευ τὸν ἄνδρα τῇ ἕαυ- 
τῆς λαθραία συνουσίᾳ" σὺ δὲ ἐκ τῇς ζήλοτυ- 

πίως εἰς νέσον καὶ µωνίαν κατέστης. ἵπ 

Ίωπο αἰ]άεπι 5εΠςΙΠΙ ππμ]το τηασίς ἴτε- 

απεπίαϊ Πουκολεῖν  δεὰ 5αερίης επἶατη Π- 
σιταῖῖς μδίρις ἰηδεινίτ Ποιμαίνειν» Ῥτο 
περιέπειν καὶ ἀνυμνεῖν αἀλιρίειπα Βἐπζαγο 
ΟΙ. ΧΙ. ο. ἵπ ειῖης Τδήπι. ὧν τς. νο 
γέγσε [/ογέ71 ποιμαίνοντι» Γωνεμ. Ῥτορίι5 
αἆ Εηρίάειτη Άδη αεσεαῖτ Ίος {οἱσμὲ 

ἵπ ΑΠΙΟΤ. Ὦ. 11, Ῥ. 457, Λβῤἡ/οσοβρήοι ηεΠ- 

11} σεμγῶν ὀνομάτων κομψεύμασι τοὺς ἆμα- 

θεῖς ποιµαινέτωσαν ο ἐπιῤέγζέος ῥἠα/εγαιές 

ΟΙ ἑςακεαηέ, μἲ Ιοᾳῖτατ Τεγεβί. Ῥποτπα. 
ΠΠ], ο. 15. Ό10 Ρ8ΕΠΕ 5ἐΠ5Η βουκολεῖν Ρο- 
Φιτ {ετεβ} μς]π Αδαπι. Υ. 67δ. Ἐ βουκολοῦ” 

μεν Φροντίσιν Σέον πάθος" (α11λάπάο [α1]ε- 
δα! αΠηύγ ΕΠΟ 14.1 ἠεοογεῖέὲ Εἱά. ΧΙ δο, 

Πρλύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα 
Μουσίσδων. 

Ἡ9. 155. "ΗΒ ναυβάτας τις ἔπλευσεν ] 
ΗἨιυῖης γετδις εἰ φεᾳπεητίαπι 5εμτεπτίαπι 

Ίεηαβε Υ. 1σοτ» 

ἢ »'Φάτυ τι᾽ οἴκοθεν 
Κλύουσα» λόπη σὰς διέφθαρσαι Φρένα». 

-- ἵπ νυν. τόο ρτοραίαπι /εσιβίο ει Κεὶ;- 
Κο δετρτίοπεπι τεοερὶ Λύπφ δ᾽ ὑπὲρ πα- 
θέων Ἐὐναία δέδεται ψυχώ᾽ το Εὐναία" 
Ἠαπο εἲ ἴ]]απ Ιπγεηῖι ἵπ 5αἱς οἶαια Ητίς 
σού. Ἰλ]απα τεοῖε εχρ]ίσαηδ», λύπη τῇ εἰς 

Β εὐνὴν κατακλιμούσῃ διὰ τῆς νόσου. ἴνεαΙε 
ἵαπιεη ἀβπτεος 5εΠδὶί 41οφπε ροῖι/σδε» 
Αύπᾳ δ᾽ ὑπὲρ παθέων Εὐναία δέδεται ψυ χάν᾿ 
πης ερεσῖαηῖ εκ βοΠο[]ςδία: ὑπὸ τῆς λύ- 
πηής εὐναία κἡ Φαίδρ δέδεται τὺν ψυχήν. 
Ψυχὰν Ἰπνεηῖτ ἵπ ἀἆποῦας οτίαπι Οοάἆς 
04116 γαν. π Πο δέδεσαι δετίρίμπι Ίεσε- 
Ῥαἱ 5. ---- ΤΠ ν. 157 Λιμένα τὀνδ. αἲ αἰἴε- 
το τὲν πΙΗΙτο ππεΠας, (άμρεςε ῥογέώη) 

ο οὐ]αευπι αὖ Πεσέβέο τεεερΙ. 

Ὑς. 161. Φιλεῖ δὲ τῷ δυστρόπων φυναι- 
κῶν εἴς.] Νι]σαίαε νοςὶ δυστρόπῳ Ιἴπεο- 
Ίαπι αάῑεοί» Υειδη 5εημεηῖε κακᾷ Ρταεδυῖε 
Οοάεχ Ρατῖδ. ἀθρεσύνας «οπιπιοᾷε Μεάϊ-« 
εδ Ετιαάϊίδ. «ὔοςγανέως εχρ]ουῖτ 
Ἐκετεῖι. ἵπ Βωαγέρ. Η, ε, ΤΝ. Εε]αυα 
Ῥἰθιαφίε Αασισίετως Όεπε πηϊμ! νΙάετιτ ἵπ- 
τετρτεϊα({δ» αρία αποφιαο ἀεάίδδε ποή- 
πιυ]]α. Ρ. 7ήοίογέως Ψ. Τ,. ΙΧ. «. Χ, Ροᾶξ- 
τας αητεπη ψετὂα δἱςο δἵτα 5ο Παϊυτα]ί ἀἱδ- 
Ῥοπεπόα: ὠμηχανία δὲ δύστανος (ἕνεκω) 
ὠδίνων τε καὶ ἀφροσύνας Φιλεῖ συνοικεῖν τῷ 
ἁρμοίῳ καγῷ δυστρέπων νυναικῶν. υϊ δύσ" 
τροποι ἱεδΗΤΗΣ γυναῖκερ δυστράπελοιο ἐπ. 
ἐωειαδίιεν εἰ ΠΊογοσσε: πη]ίοτ πι]ειος 
πολλὰ ῥέζειν Γαϊερατατ ᾿Ατροπίμσι» ἵπ «4βο]- 
ζοπ. Λῤοά. ΙΝ, τοῦς. --- Ρτοκίπα Δι ἐμᾶς 
ὧξε ποτὲ  Νμδύος ὤδ᾽ αὔρα εοηφιϊτμϊ αἆ 
ΠΕΠΙεΙΏ {αι : Πϊπε αριά ᾖΓογοή. 
“Αδ᾽ αὔὖρα. αὕτη ἡ πνοῇ» αποά νἰάιιτ 7. 
ΔΛομαέωον ἰεῖαδ Βαϊαναδ «ταεςσε ρε» 
ἀοστι5, {//εαιῤίο Ἱίο Οοάεα {ανευαῖ Ρα. 
τὶς. αἱ ρ8]ο ρο5δῖ ἀἆαῦοῖ πο ἀπστιι Τό. 
ἕων µεδέουσαν ἀὔῦτευν "Αρτεμι. ΠΙμϊ Ὠἷα- 
παθ ΠΟΠΙΕΠ υἲ ΙπῖεΓργείαππΕεΏἴΙπΙ γἱάς- 
τατ αἀίεοταη » «Ἔαῤάερ Διῖεπι ἀεάίδδα 
ΤΑΠΤΟΠ 5 : 

Τὸν δ εὔλοχον οὐρανίαν 
Τέξων κεδέουσῶν 2ὔτευν. 

Ὅεαπι 



Ι1Ν ΤΟΚΒΙΡΙΡΙΣΟ ΠιρροΙ Υτυμ, 184 

Όεαπι νετο νἱταίπεπι ἠνογεγας δἳ0ῖ δεπὶ- Α αἰθὴρ] Έστε 12, αιοά ἀεεϊάρταςιϊ., εἶα. 
Ρε; 24µΗ5 ἁαἀπιονίδε Ρεπίσπαπι σἱᾳηί» 
σαϊῖ» 9δε τάᾶενε κύουσα: ἐμαιοῦτο» αἳ 54: 
φρίσοτ ἀεάΐδε ἐούσμι Τε ἵ. Ρ. 945. 
585. ΡΙΟ τὰς τεκούσας» ὨΒΙΠ ἠαδ0}αγίε: τα 
σο }ωε]ίας αιἀιεῦαῖ τῖτε νοσαῖα: Μαῖα ὃ 
ὌΑρτεμις Ταΐέαπο τεδιτωία {αὶτ αὖ {1έπι- 
ιεγῇωέο Ῥ. 957. 

Ὑς. 171. ἸΑλλ) ᾗδε τροφὸς φεραιὸ ] 
Φτατε Ῥο55ε δί νΙάεδίτας ἵπ απαραεκτίοο 
πειδι» θἷευῖ {π Ἠες, ν. 65, Γεραιᾶς χει- 
ρὸς προσλαζυμέναι" ΊΏ 5επατ5 ομία πε 1]- 
1μὰ αιἰάεπι Ίοεμπα Ἰπνεπῖτ, ἵῃπ εἴαδάσια 
ἀταιπατίς ν. 979. Ώ0ῃ φερρῶς ο 5εὰ 
5εΓ]ρσεταῖ., ΟΡΙΠΟΓ: Καὶ τῆςδε φρδίὰς ο 
προσπιτνῶν» παρήϊδοδ» Ἠείπρε ἥψω. 

Ὑ5. 179. Στυγνὸν δ) δβρύων νέφος αὖ- 
Ἑάνεται] Τη ας Γοτπᾶ νετοῖ εοΠδρΙαητ 
Ε]οτ. εἲ Ῥατῖδ. επι εεῖετῖς Οςςγανέδε 
οι απἰάεπι ΒΠαεάταε ἀἰδεοπνεπίτ Στυ- 
υνὸν ὀθρύων νέφις» εαὶ ἀβί πίτα πηττῖα 
ν. 50ο Στυγνὴν ὀθρύν. 5εὰ Ώες νεῖυ]αε 
ἀἰςεοπγεπῖτᾶ» ΠεΩΙΘ αάεο Ἠμπα νειδΗπα 
νειςι] τ7ό ο55ε ροδῖροπεπάµπι, αιιοά ΡΗ- 
ταραῖ νὶτ Ὀοσίἱςδίπιης, γεὶ Ιδία πιοηΡΙΤαΠΕ 
Ἠηρρο]ψιῖ «δέμεσαε ν. 43. Οἱ ως 5ε- 
οιέλες Γετεσ ποτέ ϱγααώσ, Ὁ ᾗάα η. 
{γή ἐδέάστη {γοηίεῦη 5ΕγεΏΣ 5έ Τηθέσία 
έως εἴαπῖτας πυτῖς νεϊι]ο Ρτοςῖῖ 1π Ὁ 
ΦΕΕΠΕΑΠΙ συνωφρυωµένη» οβή. Ἔταςα. ν. 
98ο. Ιά εδ συννεφὴς» θέα γω ία» 
140 ὢγ]ν, Ι], Εει Υ. τι. Ότι Πίς ΟΠο- 
της {ν ᾠορή. ΑΠΠΡΕ. Υ. 5450 Καὶ μὴν πμὰ 
πυλῶν Πδ᾽ σμήνη, Φιλάδελφα κάτω δά- 
κρυ) εἰβομένη" Νεφέλη ο) ὀφρύων ὕπερ αἱρα" 
πόεν 'Ῥέθος αἰσχύνει Τέγγουσ᾽ εὐῶπα πα- 
βειάν. αἶαε ΦΗΗΤ, υἱ ᾠορβορδίσο Ρεῖνεπι- 
εία, Ἀλοριτα 5ρεεῖαραῖ ΓοέδαἩ Βωσίαίή. ἵπ. 
Σο. Ἡ. Α Ρ. Τοο, 326 υὈἱ ὀφρύω» νέφω» Ε 
σιν ἹπτετρτείβῖΙς Ῥρες τὴν σκυθρωπότητα.. 
αἴτ]οῖε Ἠαες εἲ αα 61. «40. ΦεβΗ/{έη5. ἵπ 
105 ΧΝ., 1ο. συναγαγόντα τὰς ὀθρῦς Τοῦ- 
πον σκυθρωπάζοντά ϐ) ἡμῖν προσλαλεῖν. «4η. 
ἡἐρήώπες «4ἱδερ. Ὑἱν Ρ. 995. Β. αάάμρωπὲ 
επῖπι σωρετοίία., αιΙΟ5” ηῖ αἰεραῖ -Θα-- 
αἰνίως, γι ορ/έσα ἐγέσεχως.. 

6 

Χρ. 1709, Ἐόδε σε Φέγγες λαμπρὺν». ὅδ) 

Ῥ 

713 Αππεη αεἰἠεγὴ, Ἰπ ΕΙοτ, 0904. Ιε- 
δητατ Ίδτα, Τί δέ σοι Φέγγος λ. ζφ᾽ αἰθὴρ. 
1ῃ ΡαΠίδ. λαμπρὸς ὅδ᾽ αἰθήρ. Ὑιιὶσαι Τῃθ- 
Ἠοτ πμ Ἱεοτῖο υἰάετεττ» Τί δέ σοι Φέγ- 
905» λαμπβρὸς ὅδ αἰθὴρ» Οµ1 115ὲ οὔ/2/10- 
αὲ οἰάγωπ αεἰΛεγὲς {δα σάβεγ. ει 
ηε οεμ]ο5 αΙάεπι α Ίήσεπι αιτο]]ας  946- 
ρῖμ5 οὐνία, Τ/ σο)., εἳ τί µοι τοῦτ) ἐστιν: 
ΡΙεγππιαπε εἰσπίβσαπε, φά ἵπσ, απίά 
ππεα ΓΕ} --- 9. το κεί πα[ἶπα 
Τάχα δ᾽ εἰς θαλάμους σπεύσεις νε πάλιν" 
4ΝΔΙΠ τὸ πάλιν. --- ΤΠ 8ε. Υ. αἆ σφάλλῃ 
Ιερίτατ Ίη Ῥατῖ5, µεταβάλλῃ" η ἴπ.ν. 175 
πἆ Δεδήληται ] βέβλαπται. -- Απιοτε 
ρειτητοαῖαπι Ῥ[μαεάτασι ομίάαπα νε]ίτ ἵπ- 
εετῖαπι Ῥοξια ποῦυΐ αεχρὶπσιε Ίπ 5ο 
Ταχὺ γὰρ σφάλλῃ», κ᾿ οὐδεν) χαΐρεις Οὐδέ 
σ᾿ ἀρέσκει τὸ παρὸν τὸ δ᾽ ὠπὸν (ὶε εηίπα 
βεΠΡεπάμΠι ΠΟΠ τόδ ὠπὸν ) Φίλτερον 
ἡγΠ" πο δέρεεσε Ναι Ηίρρο]. ν. 
3655 24 ἑάεπι ἀμίας ῥ]ασεὶ; γίωζως 
ναζδε ἐαείαξ ἐηοεγίμν ἀοίο: ΝιΜησ 8 
«οώτο ἠαύμαγ Πο7ἱέΠς ἁγαζω. --- Λωπο 
56 φδεί γεβάδες -- αἱ {ο {μδε Ι16- 
71416 {ο οὐγβώςς; εἲ σο)νὲ σολ: 
Ά6)μζωε ᾖησέ- σεχ {ηβαίῥεης μὲ 
ἠ{ωσίωρ ἠαὐίτωι, ΎὙειε Γσγεύέως ἵτα 
νϊταπι Άπετο ΡΙεταππαε Ποπιίπεν κο οῖε 
Η1 τοι» Ομ εἰδὲ ζαέερως νε]. Πε- 
504659 ἐὐ ΦΜάέγεγε «έΡΑβεΥ εὐ)ηΜέαΓε 
{σε Φιιατἑ οµς «έρομεγε ῥοςσ1{: αἷῖα 
ἀεαῖτ Γή. «αέζζεζως ἵπ 4. {ους 
να; οἹς 

Ψ8. 191. Λλλ’ ὅ, τι τοῦ ἕην Φ]λτερον 
ἄλλό Σκότος ἀὀμπίσχων κρύπτει νεφέλαις Ἱ. 
Νεφέλας Λεἰσζέο Ρ]αςετ, Ώῖ νεφέλη σκοτει- 
νὺ ἀςβΙΙΧ σκότος νεθέλας» «ία μύες» 
αὔαπι Πεετίοπεπι ϱἵ Οοάΐσε Ετππατερε αἩ-- 
τεροπετεπι γη]σαίαε,. ΄απιειςί ποἩ. ππ-- 
ταπῃ τεζεταῖ ἀμπίσγων δετῖδαϊας 4η ὠμτί-- 
σχον» ΟΕΗΠΙ σκότος υἴτοφ Πε σεπεγε Ττασῖ- 
εἶς αἀλμίυεατατ, Π]πά: ταπιεπ τεσερῖ- ο πα: 
Δ/ωτσγώνίο, αποά Οοάᾱ, αιἴαπι- Εἰοτ. 6ε 
Ῥατΐς. Ῥϊαερεπτ. γι]σαίας 8πτο Ιεςτῖοηεδ », 
5εά εἴ α νι]σατα ἀϊνειδαπι οχ] σετ (δεᾖο]. 
ἵπ «γίορῥαΙ Καπ. ν. ΙΠΙ4ς εχεῖἴαης 
τὸ ὑπὸ τῆς τριφοῦ ἐν Ἱππολύτω λεγόμενον », 
Αλλ' ὅτε τούτου Φύλτερον ἄλλα Σκότος. 

ος 



Ἴδη Ἱ,, ο. ὓ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΕΣ 

ἀμπίσφον κρύπτει νεφέλαιοε. νἰάετ Ρροΐεῖῖ Α Ῥοδίαγιιη πιονεῦαηε {Όμ]ας: Ὠεοςγίεό 
1ῃ 5υο (οαΐςς Ιερίδδε σούτου» ΡΙΟ τοῦ ἕᾷν' 
υῖ οετῖο ῥρ8Ηἱο ροδῖ ΠοπιίΠεδ. 94195 νιῖαε 
ἁῑτα Τεπεῖ εΠρίάο. ἀῑείπιιι Δυσέρωτες --- 
ὄντες Τεῦδ, ὅτι τεῦτο στ/λβει κατὼ γῶν. 
υπ εχ Ῥατΐ. 0904. διπιδί Ρίο φῇν. 
ἴηπ 1116 επίπι ἀεδίσπατιΙ ΡΕΓ τοῦτο» τὸ ζῇν' 
οἳ Ίῃπ Τοῦδε, τε]παιτατ 5ρρἰεπάμπῃ τοῦ 
ἕν σεὰ νε] Ιάεῖεο ν]Ιάετατ Ροξία δετῖρ- 
ΦΙ95ε ἵπ ν. 191 τοῦ ζῆν' πιοτιῖς πιεπτῖο- 
Ώεπι ενἰιαυαξ πἹοτε 518 σεηῖῖς νεια]α» 
ἩοὮ νίταε. «ΘΔεγρζεγώς ἵπ Ιδίππ Ίοεπι 
Οοπεί Ρ. 3414 «Β{ρία νετοα ΡΙΠΠΠΠΙ 
εοπ]ρῖα {πίδςε εεηφεῖ Ρτοιτ εχδίαηῖ 1π «44 - 
εἶπα Μά. ”Αλλό τι τοῦ ζῆν Φίλτερον» ὤλλο 
Ῥκότος ἀμπίσχον κρύπτει νεφέλαις' 418 
ἱς Ἱ,απίπα Γεεῖτς οεό αἰμά φωτα » 
οὐ οω]είως ᾖσο νέα 1Εεύγαε 1γο0/Υε))- 
1ες οεε// 8 ες. ΝΕΤΙΠΙ ”Αλλό τι 
φἳ ΡτοΡΕΙΙΣ» απσά θ6ᾳΠΙΤΗΣ ὤλλο νἰάεὺ - 
τ0} επ ρεπά ΗΠῃ ἀλλ᾽ ὃ» σέ φορά αἴγα πώ” 
2ος Μερέο --- ΟΔΕ δε(ΠΗΠΙΗΣ ν55. το --- 
195 Ίαιεπτ αριᾶ Β/ήαγεώ. ἵπ Ετοῖ. Ρ. 
704. Ε. ρατήπη εἴίαπι ἵπ Ηὸ. ο, Ερίεις, 
Ρ. 11ος. Β. μΙ» καὶ τοῦ ζῆν. αῑῑῖ, στέρήσις 
ἐνόχλεῖ καὶ νέους καὶ γέροντας» Δυσέρωτες 
γὰρ Φαινόμεύ᾽ ἔντες Τεῦδ» ὅτι τόδε (τοῦτο) 
στἰλβει κατὰ νΤν, ὣς Εὐριπίοής Φµσί. νε” 
Όοτυπι δεάεπι ΙσΠοΤαΠΤΕς ηες αῑςιί 5ΕΠΡΙΙΠΙ 
νὶάετιπε Ἱπτεγρτδίε. ΠΒ αΠἴοτήπῃ 586- 
ρε Ροδτασυπη {ῖξ, εδ {γε α:ε- 
τεία. Όμαε /2αὖᾳ 05 σθὴδέρ γα} ἑαηία 
οερίάο δ --- 5εά ὡουγαίή ἀεεεραῖ απσυΠα 
Σαρή ἀϊΧΙδ6ε» Πἰπιῖαιι Ιίαπι νίνεῃ- 
4ϊ πο ἴεπετε νο]ιρίαϊεΠι νΨ5δ. 105. δι 
ἀπειροσύναν ἄλλου βιότου» ᾖ λαέ αεί 
ῥοπα 1εηβεγίοδο ηϊ τελάἰάτ (γουὔες ἵπ 
Έχο. Ρ. οοό. ΠΠ αὖας ερεοείαΠῖ ΠΙ8ΠΕΡ 
οἳ ΙΠ{ΟΤΠΙΠΙ ΠΟΠ εβάετε 50 οετίατι ἆ86- 
ΠΙΟΠΦΙΤΑΙΙΟΠΕΠΙΣ Ἠοπιίπες αΠἴεπι» γή ο 
παμε, Ῥοδίατηπ Γώδιλὴς Γεγέπ/ εεγ- 
11. --- ΙΠ 5 οὖκ ἀπόδειξιν ἀῑχιι [τιγέρὲ- 
«έο πϊ Τήμς}άλάέ5. ΡΙαεῖεΙ αἰα. Ῥ. 90 
1. οὖκ ὠρετὴν εἴ Ρ. 330. 35. σὴν τῶν γω” 
ρίων οὖκ ἀπόδεσιν. Ι.2ίσπο Ἠϊπο ἀῑείιας 
Ἔ. Ἡ. Ρ. ἵοος τοῦ Φόρου ἡ οὖκ ὠπέδο. 
σι. Ἠβιοιήε αριᾶ Γζζγ. Χ. 46ο ἂὄντι" 
ποπὴ καὶ οὐκ ἄντικοπὴ » {)ε120072/10 κ )οὐαεέ 
Ρ. 9 ὃν 53» ζώων Φόνου καὶ μὴ Φένου. 
κ. ες «εθεΓΙΗ πεις ΕΡΙΟΙΓΜΠΙ 

Ἠοππίπες εοπςδεἰεπτῖαε 1ππ]15 ασίταί; ἁἷ- 
ουηίΙτ αριᾶ ὁοὐσειήη Ῥ. 5339 40. Ψεύ- 
δεα περὶ τοῦ μετὰ τὴν τελευτὴν µυθέοντες 
Φόβου" 5εᾷ µυθέοντες ΟτΤαθεῖν εδί Ιηηδίτα- 
τπῃν εἲ φετὶρσίσ5ε {)επποζΓΛέΗ11. Ψεύδεα 
περὶ τοῦ μετὼ τὴν τελευτὴν μυθοπλαστέοντες 
αρόνου» Ἰημεῖ εΧ Ρ. 6ο5. 4» υ0Ὀί ν. 1. 
ἔπιο, εοπνετιεπάυπα εδῖ 1η οἳ μέν. ἆε Ροῦ- 
ατα {αου]ῖ οαι]ά 5εηδετΙῖ», πιοηβίταξ 
{αγῤίαάες  αλδὶ 5αερῖης» εἲ ἵπ Ἠετο. 
Έπν, ν. 1246. υὈῖ ὧοιδῶν » ἵπηυῖτ, οἵδε 
δύστήνοι λόγοι. Ἠαες π0ῖ ροδΏεται Ρ/1ΓΡ. 
Τ Ἡ. Ρρ. 1959. Ἐ.. νοχ ὠοιδῶν ἴἵπ αὐτῶν 
πβ]α πιηῖαία οὐδευταν1ῖ νΙείπα. 

Ὑς, 109. Λέλυμαι µελέων σύνδεσμα» Φί- 
λαι ] Λά δεᾳΠεΠῖαΙ ΥΕΙΦΗΠΙ διαβαστάσα- 
τέ µε Ἱερῖτιτ αἀςοτίρίαπι ἵΠ 004. ΡαΓῖδ. 
απ{ ν5. 198» Ῥταεςεῖι επἶαπι Αἴρετε αιιοά 
ΡΤΟ "Αρατε τεεερῖ επι Λ{ω:ᾳγανέο. Ἠος 
ν. 199. ἀαάῑ Ε]οτ. (04. Λέλυμαι µελέων 
σύνδεσμα Φίλων ' ἵπ αῖ6 ϱἱ Ιδεγεττ. Ροῖ- 
εἴαι σεπαϊπαπα νἱάετι: Γαπιι]ας αἰ]οα ηἱτιις 
νεγεᾷ 6εᾳ. Πο το ἐμῶν πιογε Ῥοδίαταπα 
«φοτίροτε ροτηίτ 21ρ. Φίλων -- µελέων 
Χειχες ἵωΏ «Τετοβ}/ Ρειδὶδ ν. 916, Λέ- 
λυται φὰρ ἐμῶν νυίων ῥώμῃ. ΑΠΙΟΙ αἱ» 
6. Ύ4πο φαμεῖα Ῥμαεάτα αεσ[τοῖαῦαϊ 9 
Ῥταεῖεί αἱία. ἔρος {εέοοο ἀῑεῖτας Λυσι- 
μελὴς ἵπ Τμεοδοηπ. ν. 011. «μπε 
124 584εΡε Ροδτί ε5ὶ Φίλε θυµέ. Φίλον 
κέαρ ἵῃπ «4ειεᾖ. ΟΠΟΕΡΗ. Υ. 490δ. «Φίλον 
κάρα ἀῑχῖι Ειγέρίάες» εἲ ἵπ ΡΠΔΕΙΠοΠ- 
τε Φίλαισιν ὠλέναισιν 4ριᾶ «41ήε7. ΧΙ. Ρ. 
σο1. Ὦ. υοὶ δίς Εμπρίάεα 5ετρεηάα γἰ- 
ἀεπτσν 

Ψυκτήρια 
Δένδρη Φίλαισιν ὠλέναισι δέξεται. 

νειδιις αιῖοπι «{ειεῦ} εοιτὶσεπά 5 

Αὔρας ὑποσκίοισιν ἐν ψυκτηρίοίδ. 

νοςεί νι]παῖαο Σαύρως Ίτετα Ῥρταεεεάεῃς 
π]α]ε αἀ]ααςίτ. 

Ἡ9. 901. Βαρύ µοι κεφαλῆς ἐπίκρατον ἔ- 
φειν.] Γχεῖταϊ Ιδῖ ος. Πα. ἵπ 
εχεπιρ]μ ρεᾶῖς απαραεςιί να]άε «οππιο» 
4 ἔνθα δεῖ μέγεθος περιθεῖναι τοῖς πράν» 

μασ» 



ΙΝ ΕΌΒΙΡΙΡΙΕ 

ἔαδιν, ἡ πάθος, 4 Όοπῤοδ. Ψετυ. Ρ.Α 99» ζω ἑγίως» Ὀ]γπην, 
30» 41. «ΟΠΕ. ἆ Ἡ. Ι. Ἐγίρ. ἵῃπ «4η- 
ὥγοπη. Υ. 83ο. .-- Δεαπεηῖεπι νεῖδυπι» 
αυο Ιεσεσατις οἶμοι» εριεβῖε «ζψσγα- 
νίως εκ Οοάά. επεπάαγίτ εἲ εκ Εάῑτ. 
ΡΣΙΠΙᾶ 9 ᾗ 

"Αφελ᾽' ἁμπέτασον βύστρυχον ὤμοις » 

ἠωηπεγὶς ἐπίωπαε οὐ]: οοὐμία. Πάπς 
Ῥμαεάτα ἵπ. έπεσε ΗΙρρο]ψῖο ν. 9049 

ὲζ {επῃέτε ἠσείσε ο ]]ᾳ ῥεγΓαΠάαΠ{εο λαέ ο 
Σωηλεγοςφιε ΣΗΗΛΟΣ; εΣέῥη Ππτοίᾶέ ο1Η15 

"7)εηίος τεζωαέΗΥ. 

Ἱος οἰϊαπι πιοάο τπαῖτεπι 1Π]ῖς Ἱππϊα Ὀαἵατ 
Ἡιρροϊγας Όιαπα Οσα άλαμὲ, 

ενεζι ῥγοίεεεγαί αγ 
1ηάοσίζετ εΓΓάΓΕ εὐ/25. 

ἄε Βαρῖα 11, 9ο. ρτοάϊς Ονέα} Μεᾶεα 
ΝΗ. Μαι. 183. μή ῥωπιεγίς {)ίω- 
σα οαβέ/ζος; εἲ ΝΙοῦεο /ἼονέεΏδο Μἱ. ιόδ. 
-4/ηηήστος ΑΙΠΕΓΜΗ ῥεγ γω ερ” 
-ᾖ05.. Νεπης «4ρο)/οΏί «Λάοά. 11. 45. 
Λευκοῖσιν ὃ᾽ ἑκάτερόε κόµας ἐπιειμένη ὤμοις 
Κόσμει «ρυσείῃ διῶ κερκίδι. Ἠϊπο», ΠΠΟΠΕΙ- 
τε ΟΙ. βωγήάΆηο» (αμαάΐάα ολνίάμα εο/- 
ἷᾳ 1Τέβεμίε εοάν Ονίαδὲ Απιοτ. ΤΕ» Ε]. 
Υ., το. αριά ΠΗεοᾶος. {11. Ρ. 134. ε0- 
πηα ΟΠατίε]εαε ρατ'ῖπι ὤμοις τε καὶ νώτοις 
ὑπεκύμαινε. -«4εᾖέ α4οφμε Ταΐέο πιεπἹο- Ὁ 
«ΣΑΠΤΗΣ κόµαι κατὰ τῶν ὤμων λελυμέναι. 

ο 

Ὑ9. 903. Θάρσει τέκνο ] Ἠϊο εἰ 56- 
4 πεπίες νειδιυς ἵπ ᾠζούαε 5ιπῖ Εἰοτί]. Ρ. 
5ύ8, 3ο. ΠυΗΠΙετῖς (6γο(/ὲ Τ,αῑπὶς εχρτεςδςί 
Ῥ. 45ο. αὉῖ µετά ϐ) ἠσυπίας εκ Μ5. ἴαπι 
τεςτηῖτ», ἴπ α]ῆς επαπι τερετίηπ Ἰ{ω- 
Φγάνέ0. --- ὙΝδ. 9ο7 δὲ ΠΙΙε αδεταῖ α 
Οοά. ῬΡαΠῖ5. Ὑς. οο4. ἩΜετώβαλλε 
σῶμα ἀἆαοαῖ Τ]οτ, Ιπτειργεϊαπιεπίιπι Ῥτο 
'νοςε σεπΊπα. Ιπ υἴτοημε ος ϱοάΐςε 
ἀπτετιεςστίο Ἔ » ἓ» 5ετίερασητ αἱ αἶ. 

Ε, 

Ύς. 908. Τῶς ἂν δροσεμᾶς ἀπὸ κρηνίδος 
Καθαρῶν ὕδωτων πόμ᾿ ἀρυσαίμαν»] 

»Ὀιεεῦαϊ Ιδία Ῥμαεάτα, ἀππι Εητιῖνας Ισηῖς 
γεµμας ρορμ]αῦατυτ: νίὰ ΗΙΡρρ. δεηεσαε 

«Υ. 10” 98ο, 64ο. Ον Βληεήτα 1Ν» 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΝΜ, 1δς 

.ο | ' Ατάεπιε 
{ε0ΓΙ ἰαοἴαΤΗΠΙ ΑΡεβΙροΙῖη ἔρως ἔταε τῶν τε 
σκιερῶν σκηνημάτων καὶ τῶν λαμπρῶν καὶ 
ψυχρῶν ὑδάτων» δεῖ Χεποβήοη Ἑλλ. 
Υ. Ρ. 339. {. νοῖοΟ ΡΟΠΙ:18 ΠΙΠ]Ττο νε]θ- 
πιεηυς5 αβ]εῖατί εοερίῖε, --- [τι αδ]εαῖας 
ευπ ήαγκἠᾳμάο ρταετυ]ετῖπ ετῖαπι πῶμ 
ἀρυσαίμαν. Ἰάεπι {αγ ά/αμάως η Εωρ. 
ΨΗΡΡΙ. Υ. Ζ96. πῶς ὢν ὀλοίμην ορΏπια 
τεάἁ]άΙς ΟΙ ῥεγεασᾳ» αι{Πζηῃ., εἴθεν 
εἶ γὰρ» ὡς» Ρταεςειτίπι ἴηπ Εμπρὶἁεῖς 
ἀῑείτις πῶς ἄν. Αἱε. Υ. δό4. Πῶς ἂν 
ὀλοίμαν. Μεὰ. ν. ο7. 1ρῃῖςσ. ἵπ Τατ. 
ν. 627. Ηϊρρο]. Υ. 345. ΤΠῶς ἂν σύ µο 
λέξειας «1 ἐν πο} αίρεγες; Οτ. 
γ. 1957. Πῶς ἂν ξίφος νὼ ταὐτὸν. εἰ θέ- 
Αις» κτάνοι», Καὶ μνῆω» δέξαιθ ἕν. 38ξο 
Ρί15 ὥς, Γοτἴάδδε ΠΟΠ Πῖ5Ι 5εΙΠΘΙ Ιπ ιδο« 
Ρῥάοσίεὲς πῶς ἂν Ἆος δεηςι τερετίτητ Ρ]ιί- 

"Ίοει. Υ.΄ οι. Ἀιδᾳιαπι ἴδια σερεγιπΕ 
Ιπτετρ{εῖε»» ἵπ πΙημτί 5αερα γοειυ]ίς 
1αρ51. 

Ὑ5. 51Ο. ἔν τε κομήτη Λειμῶνι] Ἠις 
βρεεταῖ Εωαίή. ἵη ἰΙ. Β, Ρ. 453. ο0ς 
Κόμας δὲ λέγειν δένδρων τὰ Φύλλο. ὅδεν καὶ 
Κομήτης λειμὼν παρὼ τῇ τραγῳδίῳ ο καὶ 
Κομᾶν» τὸ ἐν τούτεις θάλλειν. Εεεῖε Ἱερὶ- 
τας {π ΒΕΠΟΙΙ6. λειμῶσι κομῶσι τοῖς ὄνύε- 
σιν" εδῖ επΊπι ιο Κομήτης 1ρ]ής, ἵπ Αη. 
ν. 1906». Λειμὼν ἄνθεσι θάλλων. Τβυήο 
44. εις νετὺα ποὺῖς εκ ΜΒ. ἵηῃ ποιῖ 
ἀεάςτιπῖ Ρ. 59δ. 541. Κομᾷ -- καὶ τό- 
πος» ἤγουν Φυτὰ ἔχει. ΙΠ ὡορἠ. Απρ. 
Υ. 435. Φόβην "Ύλης πεδιάδες Τοοῖε βοτᾶ- 
νας Ἱπῖετρτειαηζης καὶ δένδρα. "Όρος κεκο- 
μήμένον ὕλῃ ἀῑχίτ Οσᾖω. Π. Ὠΐαῃ ν. 41. 
ει Ἡ. [η Ρ.].ν. 56ο. εκ επιεπἀατίοπε νἱτὶ 
ΒΗΠΠΠΙΙ» Χρύσειον ὃ᾽ ἐκόμησε γενέθλιον ἔρνος 
ἐλαίης᾽ αυπε ορίίπιε ηπηρεγ εκρ]{ευῖτ ΟΙαΓ. 
πο Εγίάεγ. ΕΠερέησεγ ἵπ Επιεπά. Οα]- 
ἠηλαεή. Εετίεμ]ο ρ. ΙΧ. Ἠϊπε εοτῖρί 
Ροτειῖε Ιη5]σηίς Ίοειι5 Ώεορέν Οῤγη:. 05. 
1 ΧΙΝ., Ρ.596. Ο. Παδει Ιδί (οπιςῖ ο« 
Ππδάαπι 5εΠατίοδ. τερις Π]ϊίς βοτεητῖοδιι5 
ἵπ Ἰαυηάεπ ΑτΠεΠατΗπΙ δεπρῖος», οπῖοις 
εἰπσι]5 5υα οιωαεάαπι Ιπῖειςοτίε (ο. 
ἀεπποΏ»ίταης Αἰτίσαπι αὖ ἴ]]α ρτίοτὶ πιη]« 
τη Επΐδδε πιηταῖαπι: 6δι Ίπτεγ ἶδῖος ες 
Πϊς νειδηςς 

ΡΕ. "Αλση 



"Αλση δὲ τὶς πω τοιάδ ἔσφ᾽ ἄλλη γυνή» 

φοηυεπάιπι. πο σιιπι {7. 7 α]εμίο φέη», 
5εἆ φύη; εὐσπόρους ἀγρῶν γύας ἀῑκιῖ εἴ 
Οσο ΙΠ ΔΑνῖο. ν. 531. ΝΕΙΠΟΓΑ γέΓΦ 
αλα φσεβαπ αἰἷω ᾖαδεί {εγγά ὁ αἆ Ὠαος 

ΦοΓ/ροῖςδε «εΏδεῖς {όση εἶχε μὲν δή 
σωθεῖσα δὲ ὧς ἐπὶ: συμφοραῖς ἀπεκείρατο ᾽ 
φοΓἱρβεταῖ αΤΕΠΙ 9 Πἰδί [α]]οςς εἶχε μὲν» 

δχωθεῖσα δὲ ὡς ἐπ) συμφ.ραῖς πεκείρατο. 
Ζαὐτέ! φιἰά επ ( οἰῖπι 1οε55) σε γας]α- 

7 νε)έ {2 ζεί οὐ «ειοίο)άΣή. Όπα 
ἀππιαχαϊ Πτετα ρεινεῖςε θεΏρία νίτος 1]]ίς 
ἀοςίῖβδίπιο5 ΕΕΓΕΠΙΕ. 

Ὑς, 913. Οὖ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε γἠρύσᾳ | 
πες αι]άεπι αρτα εοπραταϊ ἠ{αγΛ/αΠά. 
1Π ΘΗΡΡ. ν. 1ούό» οὗ μὴ μῦθον ἐπὶ πολ» 
λοὺς ἐρεῖς' Ίπ αἰΙθις οὐ μὴ ἐρες» εἴ οὗ 
μὴ ηρύση Ροπυπίατ δεειιηάιπῃ Δ 12ῶες, 
οὐδογναιίοπεπ Ίπ ΙΜΙδεε]]. Οτῖτ. Ρ. 559, 
σρά Πο ἆ εἰ νε]]επι εἳ π]εαπι ρτοῦαβσεῖ 
Λα) λαμόμς «εοπΙεοἴΙΤΑΠΙ» ἐπὶ πολλῶν 
ἐογα ή: πε Ἰῖς Ιπ ΒΕεΠοΙΙ5 Παρ 
ἔχλῳ τθεῖε τεἀάίταν ἐπὶ τοῦ χοροῦ. εἲ 

Ἠήρρ. ν. 595 Ἱερίτατ, μὴ ἐπὶ πάντων καὶ 

ἐπὶ τεῦ θεάτρου ταῦτα ἐκφέριν. Οριπι 

εἷς αποαίε ]οᾳυμτήσ δεπΠρίοτες ΑΣΠςΙ. 

ὡ-- Ῥτοχίπια Μανίας ἔποχον λόγον ἴΠρίτ 

«Ῥωκίαίὴ. Ἰπ Ἱ]. Β» Ῥ. 1500 450 ΕΙΙΕΗ5 
911οᾳῦε Μ{Ηϱγανζο. 

Ὑς. 915. Πέωπετέ μ᾿ εἷς ὄρος ειο.] Ηῖπε 
δεπεοσε Ῥμαεάτα ΗΙρρ. ν. Σο. Ίωνα 
εχοἑίαίζς οὐπτεφιὲ οµγ ΓεγᾶΣο εἴς. --- 
ν. οἱ, Πμήος {4 ὲνοσέ οο))ὲς ΕΤΕ 

Με ἐησές, Β{ αἴρέγα αθίᾷ ταν εα)ζα- 

1ε7} Ρέάε» δεφμέ ῥεΓ αίίᾳ Τεπογα, Ρέ7 

Ἰπολίες ᾖ]άσειι  Εαάεπι ἴπ ΟνΙάδἑ ΠεΓ. 
Ερ. ΙΥ 41 ο 1 πέπρις ἐγέ ἠδείο ϱγεβΣ15- 

ΑΓέγα/η. 

ν ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕς 

1ρίά εξο γε]οθὴ φιαδγαη νεέ 
οἵα οέκναες ΕΕ ἀέρσ . σεΙέγέ. [ογγοῖ- 
γέπεία ο. 1ης ΠΙΑ Το: ῥ/ζύέηδ 
})/ᾶ6. 

Ἡ9. 918. Βαλίαις ἐλάφοις ἐνχριωπτο- 
μένα ] Πος τεεερί, Ρίο ἐγχριπτόμεναι " 
Ώὲ αΠῖθ κύνες ἀῑςοῖ νιάεραπτης, αιἰβς φατῖς. 
θὐῖ θηροφόνευς ἀἰκίδθε: «ἀεβειας Π]μά 
ἠήαγλσμάο, Πϊδὶ αποά εκ 0σᾶά, Εἶοτ. 

Σετ Ρατῖς. ΙΠδίαπι µ: νετρο ΠπιετίεσεΓίπῃ ». 
ΏΟΠ 1]απι Ταππεπ πεεσδδθτίαπι. Φ6ᾷ Ῥαςθ 
νἰτὶ Εχιπιῖϊ πεί ποπ «πεσεςςε νἰάερατας 
η απαραεςῖῖ ΤΓΑΠΣΡΟΠΕΓΕΠΕΗΥΣ ϱΠαΠΙΗΙΙ: 
νὶς ποη ΤΠ 18Ο ΤαΠΤΗΠΙ Ίοςο Έ. Ἠ. ῥ. σαι 
Β, δε εἰ Ρ.«950. Β. Ίος οτάίπε νεγοα Ι68. 
ραηίης εο]ἱοσαῖα: δοκῶ οι --- ποθεῖν» ἵπ- 
αιῑῖ Β/µέ.ο ὥσπερ ἡ Εὐριπίδου Φαίδρα. κυσὶ 
θωῦξαι ». Βαλίαις ἐλάφοις ἐγχριπτόμενος" 
αποά ετ ϱ. 55 Ἱερίεητ ἐν γριπτόμενος ΙΠΟΠ» 
φιγαῖ 5α1τεπι με ἀε Βἰαεάτα Ροδῖταπι ΠΟΠ: 
4ε εαπίθης. Εαΐο πμ ᾳυάείαπι α4ρα- 
τος» εὕτ ἰδίποε οτάϊπα . γεια ροδµείς 
Ρ/σιαγέλς» ο Τιασίσμδ., Πθ ῥίψαι η: 
τηὶς ε556Ι 3ῦ ἔραμδι, επὰς Ρεπάεῖν τθ- 
ΠἹΟΕΜΠΊε 

Ψς, οοο. Καὶ παρὰ γαωΐτων ἑανθὸν ῥψαι] 
ΜΙΙ ϱἳαε /Ζα.σγανίο νετοοτιΙΏ έ5δε νί- 
ἀεῖυτ φιταεζυτα» Καὶ ἔχουσα ἐν πχειρὶ [βέ- 

Ὦ λος Θεσσαλὸν ὅρπακι ἐπίλογφον ῥψοι (Πε 
Ρε τὸ βέλοῦ ) παρὰ χα[τῶν ξανίάν. 5δεΠ8- 
σαε ΡΠαθεάτα ΗΙρρ. ν. 407. Παέεο γί. 
ὀγει οἄέμισα Τάέραίο πόπωο; Τα 
6 πια]πι Ομ) ενεγὶ Πιαίε [ήἱρῥος 
γι Γέ, Ομαὐὴς εἴς, --- Μας ὑπ ο)ήνας 
Πεγαγ» εἶμι πρὸς ὕλαν Ξάγ. ν. 915. 
Λατιέῤε ΤΑεαζέε ἀἰχετιι Ειγρίαες (9έ- 
λος Θεσσαλὸν ὅρπακι ἐπίλορχον' ἵπ εἶμς 
Ῥασε]. Ψ. 1594. ΑΡΔΙΕ»Ο ῥρι8εᾶαπι» ἵμν 

θε 1η γείία εεΓΥΙ5» Ἠογγαγέ εε/]έγες ΡἐεΓ Ἐ οΠῖῖ, οερΙπιΙδ 5 Οὐκ ἀγκυλωτοῖς Θεσσα- 
ἔωρα ἑωπηπῃα εαΏες» Εἴο. ΕΠ Ον άΙηί5 
Ἑυπρίάσα σὐητηίτ αρ. έως ἵπ Υεέ- 

Φλει]αμὲ ΟΥΠΕΡ. ν. 196. Νεπατοτῖ Α- 

ἀοπίάϊς απποτε εμας Ίρδα Ρε {μσα» 

βετ «ὐναρν ἀμποάφηε »άχα ναφδυατατ 
Λααα επι: ιτ ππἰπῖπιε πϊτεπιτ Ιδῖα 

δι /ρίείσε ( Τμ. ΙΝ ΕΙ ΤΙ, 11, ) 

(δε !άππεῃ αἱ ἴεομῃ ἠίεεαίο (εγήε» 

γζδαΓἐ Ίβία έζο ῥεΓ 12065 γε ΜοΓ/4 

λῶν στοχάσµατινο 203 απλεμαἡς Τῤεινώ- 
ΓΗ ἐοιμᾖ. ος Ῥ]αεάτα ἀῑχῖτ αριιά 
ΟΥνἰά. Ἠετ. ΒΡρ. ΤΙΝ. 49. [ 4] γεή- 
11 επείτο ἑαποιίμ γόγαγε ᾖωτεγίου 
Τε]πῃ τα] νίῦτατε Ρ]Παεάτα ἀεείιάεταῦαϊ » 
ἃ σαρίῖθ νεὶἰ αὉ απτε ἀεχίτα Πτα » 
αμοά ἀῑχιι Βαρ]ήές παρὰ χαίΐταν ξαν- 
θὰν ῥψαι. Ἠπες ετίαπι ορίπιε Λαιζ]ὲ- 
75 εκρτερκῖι. 7Η Νίδας5 Αεῃ. ΙΧ, 

4092, 
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409 αιζάμείο Ίογφωεης ᾖσοιδ]ε Ἰσεεγίο» Α ῥΜΕΥ ΠΕΡ Ε5ΗΡ ΓΤεΠΙΕΠ ε5ῖ αἲ ἵπ Πἱ. 
-- 410. 10ἱ0 οὐηη/πώΣ εο/βδ)Ε ΓεΓγηΗ 
εοπέδεέες Υ. 4179 {45 ἆοεε αΙά 4)- 
η Πε) ἠζγαδαί αὐ οὔγε: δῖειῖ Ογὲ- 
ασ. [λεπέγα ῥὐγαίιη Πε οὐ αωγες 
εχ πιογθ (ΤΛεςοζΙΙΠΙ 4 οαρίτε 146 1]αΠτί1ΠΙ 
εχρΙίσαπε πες Ειτ]ρίάεα 7ου. δεαᾖσεγ 
1π ῥγοβεγὲ, Ῥ. οὃσ ο αἳ {5 Οσισώδομως 
αἆ ῥεγαέ Φαϊ. ν Ρ. 909. 60ΠΓ. εκ ΜΕ. 
νυ]σαίιπῃ «ὁσβοβοη ἵπ [ῇοπ. ἵπ Ὠϊδεετι. 
γε ςπὲ Ι9εΙ]ο 5αὈεεῖα Ρ. Ι49.: Θέσσαλον 
ὄνπακα Ὠ]πς αιἠρὶτ ᾖς, ὁραηβει. 1 (4)- 
η. Ἱ. ΑΡΟΙΙ. ν. 1, 

Ῥ 

Ν5. 953. Τ/ ποτ», ὦ τέκνον., τάδε κη- 
ῥαίΐνεις] «4μρμας φ/ά αδέώ Γαηάεπη εὐγ- 
ἄε γοίµίατδ Ὀδὶ ΠαΠΙα Φορβος[ὲ ἀῑεῖ- 
τυ1 Κείνου προκηράίνουσᾶ ο 270 1227410 α 16 
«οὐ]ίοα » ΄ΙΤΕΠΙΗ. ν. 5ο. «αγίας 
ψετυα πείς δοτίρῖα Ρρτοδῖαπι ἵῃ [ιο ΓΙ15 
Το]. Βὰ. ΤΗγ2εδ. Ῥ. 1919 4Π8ΠΙ ἶῃ 
ππτιοιοσίδηςδ5 νειδις Ιδί 5εἀεπ ν΄ ϱ). 
ἀπαἰσαν]τ ἵπ ΝΠδεεΗ. Ο05, Νον. Τ. 1. 
Ῥ. 7ο: 

ὙΝ5. 904. Τ/ κυνηγεσίων καὶ σοὶ μελέ- 
πης ] Κεζείο Ἰεσεητι» Τίς κυνηνεσίων καὶ 
σοὶ µελέ-η» Ομίάς δὲ 16 δὲ είίσπ γό- 
τομές εωαδ ῬΡατΙΙπι {ανεπῖ υπΙςδ εχ 
Οοάά. Δ{ωσγανέ), α]τετ ειἶαπι ῥαγέ. ἵπ 
αυ1 δις µελέτη 5ετἰρτπη. Όπαεσε α άσμα 
ἀῑεετεδ» τί δὴ5 τὰ κυ:ηγετικὼ σὺ μελέτην 
πεπείησαι» δ6Δ πηταῖα πυϊτῖκ νεπατὶ οιι- 
Ῥϊεπτίς αἱήπηπαε νετοα» φωῤώ 1148 ἵπα υ]ε- 
Ῥατ. ο γέζως εδ γνεΜΩίΟ/145Φ Ίιος ἁἷ- 
σετετιχ Τ{ κυνἠγεσίοις καὶ σοὶ, ἨεΠιρε κοι- 
νόν ἐστι πρᾶνμα ' 5ΕεΓΙρΦΐδ8ε πμ νἰάετας 
{5ιγρίάες» 

ο 

Τί κυνηγεσίων καὶ σοὶ µελέτη» -- 

1 εδ Τί µελέτῃ κυνηγεσίων καὶ σοὶ», (μές Ε 
42 ο 2εἠ{ζί{οµε ΕΓΩ γεμαξίζα γή} 
εδὲ ΠεβοΙ22 Νοη 5εγπιοπῖς ἵαπταπη αμοἵ]- 
Εἰαπὶ [οτπιμ]α εται ἰοᾳμεπάί τὶ ἐμοὶ καὶ 
σο)» αυἷὰ πηΠῖ ἵεσπι εδῖ» 5εὰ εἴ αιήθης- 
νὶς υβίταῖα: Ογ/Ω) ΦΒΡΡΠΟ Πε. ΕΡ. 
ΧΥ. 5ο, Οµίά η ο ᾖνεδο δὶρε[ἐς 
το νοίο. «Πάεγεοῃ ΧΝΙΗ 4. Τὶ γὰρ μά- 
παισι κὠκοίΣ Ν. 1Ο9 Τί Πλειάδεσσι κῶμοί 2 
7.11, 1 Εἰ ΝΗ, 4, Οἱ εδ οσενε 

Ρ΄ 

υπ ποδῖτις δαοιῖς {οτπιπία» αῑσυοί τεςτῖ« 
τες }οξ] ἱπτετρτεί, Βιεπίας θωγὲ- 
Ρίάες Ιοαμἳτμτ ἵπ Ίοηε ν. 1984, Τί δ᾽ ἐστὶ 
Φρίβῳ σε τε κοινὸ» ἐν µέσῳ» Αἴη ΙΕ ἵτα ΕοΓ- 
τε ἀελεταί ἵπ Πετας]ίά. ν. 155. 'Ημῖν δὲ 
καὶ τῷὸ) οὐδέν ἐστιν ἐν µέσω. «οβι]ίες 141, 
γΙ. Ρ. 3857. τί ἐμοὶ καὶ Θερσάνδρῳ κρµόν” 
1εοθήγοῃ Λἱεκ. Υ. 12831. Τί γὰρ ταλχ/ή 
μητρὶ τοῦ (1... τῇ υἲ ν. 14159) Προμηθέως 
Ἐυνὸν πέφυκε καὶ τροφῷ Σαρπγηδόνος» 146. 
φας Οἱ. ΧΧΙΧ ῥ. 945. Β. ὦλλ ἐοὶ 
καὶ τῷ ὠνθρώπῳ ἐκείνῳ οὐδὲ πρᾶγωά ἐστι, 
ΠΊΟΤΕ δεΠἱρδεταῖ αΙἱΟΤΙΙΠΙ » οὐδὲν πρῶγωά 
ἐστι. Ποῖϊαῖα αΙαεάαπι Ιεσυπταν. αἲ - 
2οά. Ρ. 987. 3488δ. Εατῖις ο5δεῖ «4γ19ο- 
βήσμεµα ἵηπ ΄ΤΠεδπιορῃ. ν. 145. ΤΙ β.ρ- 
βιτος Μέλει κροκωτῷ» οί τεεῖε σοιτίσο 
νυ]φαίαπι Λαλεῖϊ. -- ἴπ νς. ο. ϱεᾷ- 
4ο 5µπι οὈδεηΙΠτδ, ὅτι οοιτίσεηιϊ ΡΟ 
δύεν» αἲ ὃς ἱΏ Κλιτὺς Ιδίῖαϊο πἹοτε ροδοῖε 
ρτοάμςεί. 

Ὑ5. 925. Λέσποιν) ἁλίας Αρτεμι Λίμναε] 
Ῥίς ἀπάΠΙΠ 4Πτε ΕΟΙΓΓΕΧΕΤάΠΙ 9ΠαΠι νι 
τα Ἰοοτίο {Πϊςδοι ἴἵπ Οοάά. ἵπνεπια 07ω:- 
αρανίο: ἁλίας Ἱερῖι εἴ ἵπ Ῥανίδ. Τ, Ε. 
ἵη Ε]οι, ᾖο. 70. γετπι νἰάϊτ οεἴίαπι 
αΌδαιε Οοάά. Αεζιώ. ὙαΠϊς ἵπ τος 
σἰοπίρα5 4ποαᾳιε (ταεσίαε ῥᾳ/ωάΐες Εμεις 
φἐοραίέσές ουΙά παἰταπ] δἳ ]οςσίδ ἰδίῖ5δ Π]αΠ- 
φετῖτ ῥαζμάμη ΠΟΙΠΕΠΣ Λίμνη» εετις 
Λίμνα» Δίμναι ἀϊνοιδα Ίοςα ἀἰσεῦαπτισς 
Λίμναι πόλις περὶ Σηστὸὺν εχ Γεεσ!ζεο Πιθ- 
πιοϊαϊαὶ εἴ ὦ/7άδομες 84 Αττζς5 Λίω-ας 
νιὰ. φἱος εἴται Τ,. ΕΠ. ἵπ  Οαὔ ασ Λέ 
{στ ΟΟΕ ΧΧΧ. ἍἨ]ίο Βασεµς, ὁ ἐν 
Λίμναις Διόνυσος » 8ΙΟϊ Ιοεοτᾶπι Ὠίαπα 
εοἰευαίιΓ Λιμνῆτις 5ἱνε Λιωνῶτις ἃ Ίοσςο 
ἷο υτίαΙε ἀῑεία: Αρτέμιδος ἱἹερόν ἐστιν ἐν 
τῇ Ἐπιδαυρίων Λεμνάτίδος», Ῥασαηι Ἱ]ν 
Ρ. α7Ι. ΠΠ π Μεδδεπίοτηπῃ εἰ {[,α- 
εεάθεπιοπίοτπῃ Εβπῖοις κίταπι Γαπαθ 
ΤΕΠΙΡΙΙΤΙ Λιμνότιδο: εἴάεια ΤΙΝ. ρ οὗὃσ. 
ππθιποτα(ΗτΣ ϱρ ἃ5ό ΙΠῖ ΆΛίαναι Φερίον 
6556 ἀῑείτατ, ἵῃπ α1ο ΤεπρΙΠπ [απαξ 
Λ'μνάτίδος. {ἴπ Πῖ5δ ειταΏτείιῃ 7ο. ᾖδεωτ.. 
ΜΗιδςε]]. Τ,αεοἩΠ. ἵν 6.85 Ῥατίπ εοττί” 
σῖι 7ο. Κζῤηίως αἆ Ἰδίοτήπ ]οεοταῖη 5 
Επιωππν ἄε ἐιμα//ήε Ὀἶαπα Πποτανῖτ ΔΝ. 

βυο Εεἰην. 
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Δ1εέη.. ἵαπ Ον). Μει. Ν. 45. 
1 ερὶσταπηπηαῖς ΠΠΕΠΙΟ» αποά ᾖραμίο 
πιε]μς εκ «γριῤοίοσ. Ἠν. ἀεδοραῖη» 
ου απ ἀεάῖι δελ Ν. 498 » 

Τιμαρέτα πρὸ γάµειο τὰ τύμπανα» τάντ᾽ 
ἐρατεινὰν , 

ΣΦαῖραν τόν τε κόμας ῥύτορα κεκρύφαλον ο 
Ταστε κόραε, Λιμνᾶτι κέρα.» κέρα. ὡς ἐπιεικὲς» 

"Ανθετο» καὶ τὰ κορῶν ἐνδύματ᾽ Αρτέμιδι. 

Οαξας Ππϊή] οι ουτ ἀποΠεπιμ5δ Ῥτορε 
ἜτουῬζεπεπ] 1οσπι Εηΐδ5δε Λίμναν ἀῑεταπι» 
Ῥϊαπαπι αὐίεπι ὁ οἰία Ίοεμς ἴδια Πττουί 
ρτοχίπι!5δ» εἳ ῥγπιΠαρίο ἀἰςαῖηδ, 5α66Γ 
οςςεῖ Ὥσας, ἀῑεῖαπι «Βωέρέα} αἴο7ῃ {721112 
ἁλίας Λίμνας», καὶ γυµνατίων τῶν ἱπποκρά- 
πων. Ἠπίηδ ]θεί σγΠ)ΠαΦΙΗΠΙ γεδρεσί55ε 
Ῥοδτα νΙάεῖιί ν. ο35. Ν. 1178. αὐοα 8ᾷ- 
τὶς οἶατα ἀεδ]σηαϊ ν. 11393. ΠΠΕΠΙΟΙΗΊ5 τὸν 
ἀμφὶ Λίμνᾶς τρὀχον υὈὶ Ῥε]ο[ία να]άε 
Ρειιητοαῖαι Λίμνη τόπος Τρειζηνος ᾿Αττι- 
κὸςο ἔνθα Δ/μνη τις (Λιμνῆτις τεεῖε Δαγ- 
265. Ἠϊ αἆ ν. 9328) "Αρτεμις καλεῖται. παρὰ 
πὸ πεδίον τῆς Λίμνης τὸ [βρεχόµενον» τοὺς 
γυμναστικεὺς τόπους εἴςε. ἂά 5µα5 κἰποι]α 
νοςες επιεηάαϊε φοτ]ρία οἱ δἱο τεΓεΓαΠτΙΓ. 
Ἠαιά αὈδυτάα νΙάευΙπΤΗσ: Τὸν ἀμφὶ Λίμ- 
γας ] Λίμνή.» τόπος Τροιζῆνος » ἔνθεν Λιμνῆ- 
τις Αρτεμις καλεῖται. [Αλλως | Παρὰ τὸ 
πεδίον τῆς Λίμνης. Τρόχον] Τὸν τρεχόµενον 
τόπον» ᾿Αττικῶς. Ἱατέμων ποεδὶ χυμνάδας 
ἵππους ] Τοὺς γυμναστικεὺς ἵππους κατέχων 
πῷ ποδὶ καὶ γυµνάζων. ἍΝοεεπ ᾿Αττικὸς εχ 
Ίοςο ΠΟ3. 5ιιο τειταχὰ Ιενίτετ πιηίοῖαπῃ αἆ 
Τρόχονο τὸν τρεχόµενον τόπον. ογΙΠΠαΡΙ8. 
εἶνο εωάἱα., τοὺς δρόμους Ὀϊς ππΙπῖπιηπι αἰἰ- 
Ρἱ Τρόχους ἀῑσῖτ βηγέρ]άες. νἱά. «41ο έν 
Ῥ. 197. εἲ Δπἰπιαάν. Ρ. οιό. (γηιπαδίιπα 
ΤτοεζεπίθτΙη} ππατΙ Ειετίς νἱείπατη ν Ἠἳ τὸ 
φυμνάσιον τὸ τῶν Ἰασέων ἐπίκειται τῇ ὁα- 
λάσση» «{εία, 4ε Ν. Δ. ΝΙ. «. ΧΝ. --- 
Οστετάπι 5 Ὠϊαπαπη ἱηνοεαητίς ΡΙαεά{ας 
νετυῖδ αιδις 68 εᾖοί. Ίος εἆ 
Ἠ]ά, Ἡ., 1ο. αποά αρ. ΓΠεὐαέες απ]τη- 
αἀνετιῖξ Ίμεετ. Τήεοεγ. ο. Ὑ » Ρ. 911. 

ο: 8. 93ο. Ἐϊθε φενγρίµαν ἐν σοῖς δαπέ- 
δοις Δά 5υαε σεητῖ5δ ΠΟΤΕΡ Ίαες εἰ ν]εῖ- 
Ὥα Λοοηλς αεεοππιοαν]Ιτ. --- απ 4): 
ορμή, ΎΕδΡ. Υ. 48.» Μή µοι τούτων δὲν 

ο 

Ῥ. 

ιο 

6. Ὁ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

ΕΙΙ εἴιιδ Α ὑπισχνοῦ » απο Ἱεσυπίτ αἀδοῃίρι. Εξ 
Ἱππολύτου Εὐριπίδου' ἀἀδεηαί ἀεοιεταπς 
αἆ νεΙςυΠη Ἱ]]]ο φεαιιέπίεπι 7490. Κείνων 
ἔραμαι ο κεῖθι νενοίµαν. θες ΠΙδΩΠαΠΙ 
Ἱπνεπίμπτας ἵπ Ηἱρροϊψι αμαἳἩ Ιεσίπ]5 
ο τίοπθ σοττθεία» αἰπα]]ία ααεάαπι 1η Αἱς. 
ν. 8665 5εά Ῥμαεάτας εοΠσΓαΠτ», 6ἳ πος 
1Π Ίοεο ρτίπιαε {ο1δαῦ Εάῑίοιίς ΕμείαΏΣ 
Ρορίΐας Ἱ 

Κείνων ἔραμοί» 
Ιζεἴθι φενοίμαν. ἐν σοῖε δαπέδοις 
Ἠώλους ᾿Ενέτας δαµαλιζοµένα. 

Έσμος εμείος ἀοημαμε, τεεῖο ἀεάῖς αϊ 
Ρτπιᾳς. Επρίάεα Ταἴἶπα ψετῆϊ 518 πο 
πηῖπε )ογοίΛεὶ (αηλέῤς παῖτοςτ εαιίάεπα 
"Ἐνέτας ολ ριδάατῃ νίδαπ αἀρε]]ατίναπι, 
δεβο/γωφίαε νεϊετὶ δις οὐδειναιίς Έω- 
εἰαζέα πιεπ]πῖτ Ἠϊπο 6η ἱατάπ ᾖεπείᾶ- 
71/2 εἲ Ε ἠριπίδου ὠναχρονίσωντος τὴν τοιαύ- 
την Ἱππείαν εἰς τῷ Ἡρωϊκὰ., ἵπ ΓΠο0η1. 1]. 
Β. Ῥ. 979. 4ο. Υἱά. Ε,. Μιερᾷ. Ιπάεχ ἵπ 
μες. 1,. ο. ἵπι Ψι. Ἐνετίδας. οἳ ο. ᾖ0- 
ελα ΠϊετοΣ. Τ. 1. Ρ. 16ο. -- Ἐκ 
ἀμοῦιςδ Οοάϊεῖριςδ αἳ ρτῖπια Εά. τεοῖς 
μανίας ΡΙο δαμαζοµένα » τεδϊτηῖε 
δαµαλιζοµένα. ἘΟΤΠΙάΕ 5ΗΠῖ νετετες εἴ ἶ6- 
βἰτίπ]αθ» ΤἸαππεῖςί ΏΟΠ Ιηγεπίαπίυς ἵπ Τ8: 
χὶοῖδ» αὉ Ιπιδίταϊ5. δόωαλος , ἅρταλος 
πύκταλος ἀπεῖαε, Δαμαλίζειν Αρπαλίζειν" 
Πνκτολίξειν. Ειπριάσεαπι ἀαδίε Ρέηάαγµς 
Πνθ. Ν. 163. ΧΙ. οδς ἑτέρῳ λέχει ἂλμα” 
λιζομέναν. Ἀρπαλίζειν «4ειοβγίως Τπευ, 
ν.94δ. ΒΗΟΠΙΕΗ. ν. οδύ. "4/7 εοήές θδί. 
ὡς μὴ Πρὸς "Έρωτα πυκταλίζω" εκ ΕΡΙϊο» 
πιε «ΠἱΛεηαεί ἵπ Οσισαδ. Αηίΐπ, Ρ. Τδο.φ. 
1. 8»: πο αριά «Βιωίαίή. η Ἡ. Ψ, Ῥ. 
1484. 10. 

: Ὑς., οσο, τί τόδ᾽ αὖ παράφρον ἔῤῥψας 
ἔπος» ] Ποράφρων νε] παράφορον Ιεσὶ Ρο5βε 
πιοπυῖῖ ήωβγανύας.ς, Επιεταπα Πίος 9,ο- 
αὖε ποΠ: Ἱπερίπια νἰάστὶ ροϊετῖ» δετῖ- 
Ῥεπάμπιαιθ. παράφρον ο ἔβῥψας ἔπος 
ἨΠοπιειίεὰ ΕΠΙ ὤλιον ἔπος ἔκβαλον ' τηζ- 
σιὀν γ᾿ ἔπος ἔσσετοι. Μο]]ῖηδ ειαῖ παρά- 
Φρον γ΄ ἔπος ἀῑχίδδθ» αἴἶαπι ἵρδαπι Ῥ]ας- 
ἀπαΙῃ παραθρονοῦσαν. Ἀατ]κ. ἵαπιεῃ  αά 
ὈεϊαπΙταϊη έμερσε Ἠειο. ἵπ Οεῖα ν. 
975. ῥερέογή σέ βΡΑΤΙΗ9 «4/46.» 

διιέ»- 



ΙΝ ΕΟΕΒΙΡΙΡΙς ΗΙρροιΥτύψ, 189 
δες} ηε:; Ψεπιθοίπαπι ιά 74605 Α. τις τε θεῶν ἀνασειράζει. εταῖ ἵπ Ῥατῖς. 094, 
επέαές αριᾶ οδζέωπ Ρ. 97: δ» 

Πολλὰ Φέρειν εἴωθε λόγος ὑνητοῖσι βροτοῖσι 
Πταίσματω » τῇς γνώμης» Κύρνε, ταρᾶασ- 

σομένης» 
Ομήεοἑαᾖη π]ογδὲς {η εὐγβογἡς αγ]ης εγγαξ 
ὥσερε αλύπεώςς «εΠλΕΛΙ14 εῆη αεί 

Γαἱμγ» 

{μογε. ΠΙ. 461. 

Ὑς, 959. Νῦν δὴ μὲν ἔρος (σ ἐπὶ θήρας 
Τόθον ἐστέλλου | Εκεϊίαητιτ ἰδία ιδωλάσό 
Ἰῃ Νῦν δὴ)» εἲ Ὀ/οιίο 1π 1.εχ. Ρταεῖεί «ὐ- 
ἴδια. ἵπ αιΙρΗδ ΠΙΟΠΕΗΕ νοσα]ς Νῦν δὴ 
φἱσπ]βσατϊ 7040 ἁρτίως » Ἡ μικρὸν ἔωπροσθεν. 
Ἐτιρίάθα νυ]σαπτιτ αρ στ ἵΏ 
Σιγέῤης Εάά. δε ἵπ δη άσε Ἐά. «4{{άέμα 
Ιεσίτήσ. ἐπὶ θήρας πόθι ἐστέλλου. ἵπ Εωέρ. 
Ο0οά. Εἶοτ. ἐπὶ θήρας πόθεν. (αιοά ριαεὈεῖ 
ει Λου [,εχ. Μ5.) οἳ ἵῃ ας νοσς Ίαπι 
οἶίπι νατίαϊαπα Παμες εκ Αοπο]ῖδς τινὲὸ δὲ 
ράφουσι καὶ Πόθον» δηλοῦντες ὅτι τὸν πόθον 
εἲς θῆρας καὶ κυνηγέτια ἠΦίεις. Αἰτετα Πεετῖο 

«Ίαϊτες ἵω 15 ᾳἶαε ρταεσεαπΠῖ, ὥρτίως μὲν 
εἶγες ἔρωτα εἷς ἔρος ἀπελθεῖν» καὶ ἐπὶ θῆρας 
πόθεν (1.. ποθὲν) ὥρμας καὶ κυνηγεσίων 
01 ἔαπι κυνηγέσιι φοτθεπάμπι. Ῥταεῖετ 
νη]ραταπ νιάετας ἵπ (οἆά. αητία 5 Ἠαες Ὁ 
αΏοφιπε τερετία Ιεε[ίΟ: 

ο 

Νῦν δὴ μὲν ὄρος βᾶσ᾽ ἐπὶ Ἴρας 
ΤΠοθὲν ἐστέλλου. - 

Ἠαπά 5απεαφ παπι αὈσητάα να]άὰε Ἰπνοπί 7ο. 
ποςῖτο Θ26750Λ9 νεπῖϊ ἵῃΠ πιεπῖεπι, ἐπὶ θή- 
φᾶς ῬΜόαθον ἐστέλλου” τεεοτάαυαϊιτ Ηίρρο- 
Ίντι 1Π ν. 55. θήρας μόχθον ἐκλελοιπότο. 
--- Ακύμαντοι ψάμαθοι», Ιπῖτα ν. τ1οός 
Φάμαθοι πολιήτίδος ἀγτῶς.» ΕΧ νειςι οετίε 
1179 Εῇ55ε νἰάεπιητ ἀκτῆς κυμµοδέγωονος Ἑ 
πέλας' Πϊῖς εαοςασ!ἴατε Ρηαεάτα ἀεσίάεια- 
Ῥαϊς εἴ Γατείπταρυἁ ΟΥ. Ηετ. Ερ.ΤΙΥ. 45. 

Μσεβεζωγαέ γεγςαγεζενεν η νεγεσι ως, 
“ΤογφμεεΙὴ ]ΓεΜί ογα σεφ αοἰς ει). 

. 

Ἡς. 996. Τάδε μαντεία ἄξια πολλῆς Ἱ 
ΟΛ]ατηπῃ α Ε]Ιοτ,. Ο04. πολλᾶςο ατ ἵπ ν.. 
937. Ρῖο "Ὢς τις, Ος τις Τθεερῖ επι 
Δήωμᾳγαγίο : ΡΙΔεϊετη απ. 1η αῑδ. "ος. 

φετῖρῖα: αἆ ΑΙ. ν. ο6ο. 

᾿Ανασειράζειν» Ππμ]το Ετοηιιθητία5 αριἆ τθ- 
εεπτίοτες5 αἴαπι ἵπ νεϊδταπι ετὶριῖς οὐ- 
νίαπι» Ρτορτίε φἰσηὶβσαῦαϊ ᾖ07ο /ε{ζᾖε. 
Γε: Γεγοοῖ εφέ ἠηοἰσμὴᾳ εοἶ]ᾳ ΓεΕΙΥΦ5 
εχ]π(ε ἀἰοεσα[ησ ᾿Ανασειράζων. Περγεῤέωες 
Δ. ἄγχων» ὧς ἀπὸ τῆς . σειρῶς εἰς τὸ 
ὀπίσω ἕλκων. Τρίάειι ἵπ ᾽Ανασειράζει εἶϊα» 
τας βαγέρίάςς Ἱππολύτῳ Στεφανηφόρῳ. --- 
Ομ Ώεοτα!η Ῥμαεάταη α 54Π0 πιεηϊῖς 
σίαῖι ταιταἹατεῖ πορτα Ναιτῖκ» Τάδε. 
1παΗ{» 

Τάδε µαντείας ἄξιῳ πολλᾶς. 

Ῥε τεῦιις οἷς Ἰοᾳιιεῦαητατ οὐσευτῖδς {6 
«οῤέηες αἆ "Ππιβτεμαη ασετυϊδδίπθ, ἔτι 
ταῦτα» Δἶξν µαντείως προσδεῖται» Ῥ. 11» 
15. {512 φΠέα οὐδὲ γε. αὐ ορῶς ᾖαζεμε 
σάῤμε γαέε οο/εβξοεῥ Ἅ«{σίοΓ Ἐμεδὶ 
ν. 055 "Ηίδη τᾶδ᾽. οὐδὲν µάντεως ἔδει 
Φράσαι. «ει «41βεη. Χ. Ρ. 4οι. Ὀ. 
Α/αίο ΞΥΠΡΟΣ Ῥ. σο6. Β. µαντείας δεῖται 
ὅ» τι ποτὲ λέγεις, καὶ οὐ µανθάένω. ---- 
Ὑ5. 939 εἴ δέᾳᾳ. εἰεσαπίεγ» ιτ 5οἷθι, οχ- 
ΡΙεδδῖϊ (ταςςς ετἶαπι Ῥετάσστις (α411οτιτα 
ΤἙτασίεις5 ᾖσοζώσι 

Ύ8δ. 547. Τὸ γὰρ ὀρθοῦσθαι γνώμχν, ὁδυ- 
νῷ ] Βατ 5ε1ρτίο ρτῖος» οι]5 Ίοσο γ]- 
το Ρ]αευίε [ἱερβπίίδῖμιο ΠΟΙΠΕΠ ὄδύνας 
γετσις εκ Βγέρήζὲε Οτεβςίς νι]ρατιή» 

Αύπή μὲν ἄτῃ περιπεσεῖν αἰσχρῷ τι!" 
ποί φεηΙρί αοφΠε πια]ίπ Λυπεῖ αν -- 
{ευγοβίως εκ Ίος Έοτιε Υειδα: ᾿Οδυνᾷ». 
λυπεῖ» καταπονεῖ. Ὃε Ασε» συπι αἆ 
54Παἱῃ πιεητεπι τεβίδεει» ιδορῥοσβος ΑΙ. 
ν. 909» 

Καὶ νῦν Φρόνιμος νέον ὤλφος ἔχει” 
Τὸ φὰρ ἐσλεύσσειν οἰκεῖα πάθη», 
ΜΗΣενὸς ὤλλου παραπράξλντος 
"ΜΙΕγάλας ὀδύνας ὑποτείνει. 

Τᾷ ε5ῖ ἄγαν ὀδυνα. [Πο ἵπ δελοᾖς αἲ ν. 
αό5» ΡΙαΕΙεΙ αἷία νεγὶδεῖπια, Ίαες επἰαΠ » 
Ἱεσυπτυτ Βωγέράης, αἱ Πίς νιὶσαυτασ» 

Αἴας» παμὶξ 
0ῇ0/. νῦν μὴ νοσῶν ἐδυγᾷ ἐχυτὸν διὼ τὰ πε- 
πβραγµένα. «Φορήοσίες 101. ν. ο75., 

Νῶν δ)» ὧς ἔληξε» κῴνέπνευσετῖε νόσου: 
Κεῖνος τ5 λύπη πῶς ἐλήλαταν καχῇ. 

νυ 3 Έαπιω 



10ο τ. ο. ὅ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΡΒ 

Τεπιειαϊ (σὐε/ ταπίάπη αὐοτοπταϊς ΤΠΙΙ- Ααποά αἳ Ἠϊο εταῖ, 8ΕΠΙΡΙΙΙΠ Ῥτο β/τοῦ 
αἰταπι αὐ 4. ὀιερήαΠο» πεπηηϊ: Τ8ΠΠΕΠ 
νετουπῃ ᾿Οδυνᾷν 5ΙδΡεεῖπῃ εταῖ: {. βεηέν 
ζεί Ἐπιεπά. Ῥ. 89 Φεπαπάτο τεδΏτηῖτ: 
ΝΙκδὲν ὀδύνο τὸν πατέρω. ΊΤβεπιζα. ΟΙ. 
ΧΧΧΙΠ, Ρ. ςό4. Ι). τιτρώσκει ἐνίοτε τοὺς 
ὠκροωμένους καὶ ὃδυνια. «ΙεΛό. Τα. Τ» 
Ῥ. 99, Ποεῖι τὸ τῆς ψυχῆς τραύματα --- 
πολὺ μἆλλεν ὁδυνῷ» Πο πιαίογετα α[αο- 
Σ΄: 4οὐογέΙΠΤ. 

Ὑ6. ο47. “Τὸ δὲ µαμόμενον , κακόν" 
ἀλλὰ κραωτεῖ} {Ποαμέγε γέγο λά{Η φΗί- 
Εἴεπῆ ο 5εᾷ πακὸν ἀνώδυνον  εἳ ῥΓαάεπίαί 
(κρατεῖ 5ἳνε κρεῖσσόν ἐστιν) αλαφιε πεησα 
Ίο 1ήογ πο ῥεγίγες ΩΙΔΠΙ» ΕΗΤΟΓΕ 5εᾷᾶ- 
το» Ῥτορίετ ἀῑεῖα νε] {ἴαεῖα » αεετρο 86 
π)ΟξΤοτθ οοπῇςςίθ. Ίπεςο», Ὡϊ Γ8110Υ9 ἐδῖ 
ἀῑειῖ δεπῖεπεία. Μὴ φιγνώσκοντ᾽ Βαγὲρί- 
«ες ἀῑχῖτ τὸν μὴ νοοῦντα 9ὶνε μὴ Φρονοῦντα 
2103 Φε {ε2{Ε/2 Πα) πω: Φρονεῖν γὰρ ἕλε- 
φον (νετρα δυητ {τοσα Τμεχ. Πἱρ). ν. 
ζζατεχρόνει» ) οἳ παλαιοὶ τὸ νοεῖν», ὧς καὶ 
Ἐὐριπίδης ἐν ᾽Αντιόπηῃ Φάσκει» 

Φρονῶ δ' ὃ πάσχω᾽ καὶ τόδ᾽ οὗ σμικρὸν κακόν’ 

Ἠμῖο νεϊςηῖ Ρρτοχίπιος Ῥταερει ετῖαπι {α- 
ρα Αποραε γεῖδις ὠνούσεμς Ρ. 
595» 99» 

Τὸ μὴ εἰδέναι νὰρ ἡδονὴν ἔψει τινὼ 
Ἰεσοῦντω κέρδος ὃ ἐν κακοῖς ὠγνωσία. 

7: ᾖΐε φεηΙέγε Πιδία 5.8 Φορλαε/ες ἀῑκίι ἵπ 
ΑΙ. ν. 955. ὤγαν Φρονεῖν. Ιθίά. ν. 555» 
Τὸ μὴ Φρονεῖν γὰρ κἀρτ᾽ ἀνώδυνον κακόν ᾿ 
γειδυς ἰδίε», εἰταίης "ει α1ἱδῖ, Φομβοςβς 
απΙάεπη ε55ε ΥΙάετΙΓ» 5εᾷ ἵπ Ιδίαπι ἵτερ- 
φἶδθε δεάθπι ΠΟΠ δΗΔΙΏΠ εχ πιατβίηε» α- 
εοπΙρίι]5 αἱ ΥεΓΦΙΙΠΙ ΡταεςεἀεπῖεΙη», Ἐν τῷ 
Φιονεῖν γάρ μηδὲν ἠὸιστος βίος. υὈὶ Γὶς 
νι1δι5 επ νἱαιπίς αφμοῖ Ρρτοδίαϊ αριά 
ιήοὐάεῃ Ῥ. 45309 415 15 θὐεπι ἀῑςς- 
Ῥαπ1» ΠΟΠ ΙΠΥΕΠΙΤΗΓ. 

Ὑς, 950. Πολλὰ διδάσκει µ᾿ ὁ πολὺς βίο" 
τος] Λά αἱὶο Οοάὰ. Λ{ωσγανίέ ἘΙοΓ. 
ει Ῥατῖδ, αεεεάυπῖ, Ἰη αιΠοΙ5 ας νεΙδα5 
τεςῖς εετὶρίιις ἹεριτηΥ ο τπτ επιεπάαπάΙη 
πῖάειαι ᾖ. Δεμεζείω ἵπ Ὑἱηαϊς, Ὀΐδεει- 
ται. 4ς Ερϊδι, Αῤα/α7. Ρ. δο. 58εΡε βίος 

]εσίταγ ἵηπ Οοὰὰ. Μ9δ. ης Ἱπίτα ν. 1005, 
Δίς. ν. 0ο. ιδορἠ. Έ]ες. νΥ. 997. --- Πας 
ψετδι «εεῖειὶ5 ΡΙΔΕΠΙ550Ο9 ΟΡΙΙΙΟΦΟΡΗΑΠ- 
τεπι αμοάαπιπποᾶο νετιίαπι οεηδηῖτ Βωγέ. 
Ρίέαες πηίπιις απ άτοτιρας Ατζῖς ἀῑδριεί- 
τηταπῃ. ἈΙΠΙΙ ἀῑοῖο ιαπ Ττασίσα ῬίαςῬ- 
πιυπῖτ οτοτίοποπι ἵπ ΡΠοεπίςεῖς Ιοσᾳςς 
ν. 599. γΒεᾷ οἱ ἴα]ία αὐαπιάαπη ἵπ ]οεᾶρῖας 
Ἠεευδα., Απάτοιιαεῖιε ςἰπ]Ιοιδαιε Ἠε- 
τοῖηϊς αἁπηιευηῖ οχειδαοπεπ., Πο πι]- 
55. ορίπος» νίδα 5υπῖ ἀϊδεοπνεηίτε Ρ]αθ- 
ἆτας Πηυτεῖσι: αὖθε δἱίς «πι ἀοπιπα ϱ0- 
111556 νἰάστατ απηοϊτίαπι αὐαπιάαπι ἔμπας 
67. αἱ αἆ 6µµπῃ ἵαππεμ Ρ]εγααίε 6οπΙπ]ο- 
ἆ πι τευ]οτίες αἴφιμε αἆεο 5ε4ΠεΠ5 οτατίο 
νἰάετί ΡοϊΠετῇ ΠΟΠ απηεἰτίαπῃ νεῖαπι ζ0- 
ἀ1επτῖδ» 5δεᾷ Πεγεβίωγῶ”: φωαπάώμα ΕΧεΙ- 
εεηῖῖς 111 ζίω η. 

Ῥ 

Ὑ5. 959. Χρῆν γὰρ µετρίας εἷς ὠλλήλους 
χ.τ. λ.] Μωςγανίο εἰταῖις Λ/ιάγεῤως 
περὶ πολυφιλίας Ἠμπο γεΙςΗΠΙ 6ἳ 56αΙέΠῖες 
οπαἴαος εχμΙθεῖ» απαεφιιε 1 οοπτίπετσ 
φεπῖεητίαπη εορ]τ» 1. Η. Ῥ. 05. Ε. Ε 
ἷς Ιοί δετΙουπεις Ευπρ]άθας | 

σ 

Χρὴ γὰρ µετρίαν εἷς ἀλλήλους 
Φιλίαν θνατοὺς ἀνατείνασθαι 
Καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς" 
Ἐὔλυτα δ᾽ εἶναι θελγητρά Θρενῶν» 
"Από τ) ὤὥτασθαι., καὶ ξυντεῖναι. 

6 ρτοχῖπια ά!τ ϱ/ωήσγεᾖ. καθάπερ πὀ- 
δὰ νεὼς» ἐπιδιδέντα καὶ προσάγοντα ταῖς 
αρείαις τὴν Φιλίαν. ὠλλὰ τοῦτο μὲν. ὦ Εὐ- 
ριπίδη» μεταθῶμεν ἐπὶ τὰς ἔχθρας , καὶ κε- 
λεύωμεν μετρίως ποιεῖσθαι τὼς διαφορᾶς ,καὶ 
μὴ πρὸς ἄκρον µυελεν ψυχᾷε. εὔλυτα δ᾽ εἶναι 
µίση» κά; ὀργὰς» καὶ µεμψιµοιίαν. καὶ 
ὑπονείας. «{γῤρίαης διμἀϊοδίδδίπιο, αι» 

Ε ος ΠΗΙΗ8 εἴ {01 Ρταεδετιίπι, ἀῑειῖς 
Ἠ τος 5ι1ο5 ἱπρ]ενίτ, «4754ρρο δυβρίσοτ 
Ῥαες επἶαπα ἵπ ΗΡΤΟ περὶ Φιλίας. ΟΠΙ550 
ΤαηΕΏ Αγ {ρ]άδε ποπιῖπε» Ἱαμάατα {η19865 - 
Πίης 508 ΟεέγΟΛΕΙΗ 9 υϊ ἃ (4γ}εέῤῥο Ρεγ- 
πιυ]ῖᾶς δμπηδίσ5ε 4ε Απηεῖι, ς, ΧΙΙ. ιο 
φιἐωσάα η αἲϊ» «ος σάΐο αβίεηίες ἠαδί- 
105 11 Ο2αειζα. ϱ/άεμέεοε οβ/ 07 η{γαδέ)α 
Φαεώσηο; σεά {01 εὲ φμοά ΕΙ) 6η Ρεγ- 
ΦέζαΕΗ σωέ αγΦΗἰδές; βαγΗη1 7ηβεπάσς 

έφσε 
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ρε Πήπ]ας αέο]έας εἴσαι --- εὔβΙΗέ 6- Α Θεὸς σαρκὶ διὰ μέσης ψυγῆς ὤνεκραθη. ΌΓ. 
απ ἐπτο. σα ὀῥεαίε γὐέεΠάΜ Φδεοάγλία- 
ἔεπς φᾳ [γωή Πο ροςςή αήπηέ5 ο σὲ Τῶ74- 
Φώῦ; ῥά1ώγίά! εμάς ῥγο ϱ/γέθωσ. (Ἡ- 
οεγοίΗ5 Ύετρα», φαξ ΡαΙο Ρροπαπι Ιη[θ» 
σας, επι ΕιπρΙάείς ρτασῖες ῥ201 011417 ο. 
εἳ γαενγίαρ. . εοπιρατανίτ΄ 7ο. Αγούσεις 
Μ]ςεε]]. ΝΕ. ε. ΧΗΙ. εοπξ, Πεγοβ. 
Λας ΜΙδεεΙ. νι ς ΧΝΠΙ. -- Ρι- 
πμ γνυ]ρατίς αριά Διγγρῥάεη ἀετετίο- 
τεδ 5υΠῖ Ιεειῖοπες ἵπ ΡΙητατεΠεῖς ουνίας: 
βετὶρείτ ριος] ἁποίο Ῥοξίας Χρῆν γὰρ 
μετρίως εἰς ὠλλήλους Φιλίας θνητοὺς ὧνα- 
κπίρνασθαι.. δεὰά υ0ἱ κρᾶσις ἐδῖ αΠΙΠΙΟΣΗΙΗ » 
εοπῖταχἰϊ απη]εἰτῖαπι γτταδ» ετ ψἱα Ῥοΐεςδε 
Έδδε Φιλία εκ πιεηῖε ΙοφΙΠεΠ{Ι5 µετρία» 
ΦΡἠασογαν ο) πρω {ἐπ απλο ῥηί6- 
νόεν Ώἱ αγά ᾖαὶ εν ῥμ)ήζως» (Ἴεετο 
4ε ΟΠ, 1, ο, 17, απὶ 4ε Απηοιι, 6, ΧΧΙ» 
ᾖσηθο Ἰπαυῖτ», «ὐζεγε αηῤε11 ολες 

ΧΧΝΝ, Ρ. 575. Α. ἄνθρωπος --- συνανε- 
κράθη θε. [απσιπτατ Ρο/Ώοί νε]αι βηϊτίς 
πιας ροτεκῖαιῖς γειρα ΥΠ, 151. συνννῶ- 
σθωι' συγκεκρᾶάσόαι" ἀνακεκράσόπι µεμία 
θαι. -- ἴπ Βκεετρτῖς ἰδτῖς οκ ΤΓΛεοῶοιο Ρ. 
0ὓσ. 50: ΠΙΕΠΟΤΙΤΗΣ Ψυχὴ --- μυελοῦ νά- 
µίυσα πιευμκατικοῦ Ίιαθο οἳ δΙπιϊ]ῖα ΠΟ 
πτα ας 1ῃ ἰδτιυσπιοά! Ηεἰ11ς: 5ε1.. αἴαιπ. 
νὶδ Μυελὸς» εί]. δεΏδα Ετεφιθηϊας 

Β. οεευτταῖ Πσιταῖο:, ΠΕΠΙΙΠΕΠΙ Ταππεῃ Γαοἷ]δ 
ἀεάετῖς αἱ οι ΑΕγὶρίης ἀῑκετίτ Φιλίας 
ὠνακίρνασθαι --- πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς» 
απο ζ{ᾳς /Ωἱς6έγε σά ἐπιαπῃ δφμε Γεώ}. 
{0 απέηηαέε βεπείγαίωγατ , Ρτουῖ Ι1Πτεί- 
ρηεϊατατ Γε[ςΙβδίπις 1]ο (γαρσοταΠ] 41ο: 
4ὐε Ροξίαγιιπ Ἰπίστρτες «ώῇδ.' δε) /}εΏς, 
Ιπ οἱ 9. ΧΧΤ., Ρρ. στ5. ἸΔεέτεἶ με Όἵς 
ΧΧΧΙ. Ρ. 357. Β. Τοττο δοτῖρφίςςο ν]άε- 
Ρίτα ὀδύνην --- εἰεδεδυκυῖαν εἰς αὐτόν που. 

αΠζπμής ἐία ο «10 1Ηήπεεαί ο μέ ε[ρείαί Ὁ τὸν μυελὸν τῆς ψυχῆς" νυϊραιυτ 10 μυχόνο 
ΛάεΛε ΠΩ επ ἀμούζι. Ἠπς Ιοευῖο- 
Ὥες Φιλίας εἰς ἀλλήλους ὠνακίρνασθαι» ὦὸ- 
430ΓΗ2 ϱ0ΩβεΏΦέο2ε αΠοίο αν {1έΓ δὲ ϱ01- 
{βΛεΡε: ευπι Χειχε Φιλίήν συγκεράσασθαι» 
εδῖ αριά Σεγοάοί. ΥΙ]. ο. 1519 εΙ15- 
ΙΨ. ο. 159. Ογτεπαςς εἴ Τ]εταεῖς ἐς 
Σάμίους ο 011 ιά ν Θιλίαι μεγάλαι 
συνεκρήθησαν ποῖαι 1δὶ ποππ]]α {271ουςε(2» 
ξίωςς δεᾶ ἵπ Ἰς νὶπί ροτίς8. πίχττα 

Ρτορτίο: Φεηδα {//ε/οάο». Ηί. Ρ. 141. 48 
αξτε εογΓΗΡρῖο ὤμοις ἐπ᾽ ὀστέα καὶ μυελοὺδ 
αὐτοὺς εἰσδύεται., 1641ε σα ΟΕ ῥεμειγαξ 
ἑρφάσφιε πῃεαω]]ας ῬιππΠτος ]οᾳ πίτας «45 
οἐρήλο”ς οὐῖμς (Ἴψεετα 5αρίεΠἴεΓ Ρ. ούος 
ἔστι» ἴποιηῖ, ὧς βίαιος ἡ ἐωπαθὴ; Φιλία» 
οὕτω καὶ εὐλιάλυτος. --- ἴπ Πας σθηετί5 
απιο]τία ,. απ ΠΟΠ ταΏο οοπεοΠανίτ ο. 
«6 αΠεετις τεσῖε, νὶάετι ροϊειαῖ ϱ0/- 

ερεεῖατὶ Ρροῖεδἒ, αἲδπι αΠΙΠΙΟΓΗΙΠ 8έ5Ε Ρο ἐΕ5έ 7 εὔδέο φά Ἰωτήέηιας Λαῶ- 
εοπιπιδεεηίῖαπῃ εοπβρίταἶο: νετὶ ποπη]ηίς 
πρᾶσις οὐνειβαυατατ «7ραίτο ὡ]ούαεξ 
φοτ{σεηΏῖ ρ. 417, σο» συγκρωβῆναι εἲς γά- 
μον ὨὈϊ Ραυ]ο Ῥοεί. 90. αἱ μὲν ἄλλαι» 
1ππῖξ» Φιλίαι 5πι]]έθ ΦΙΗΤ ταῖς κατὰ τὸς 
παραθέσεις µίξεσιν ' αἱ δ ὀνδρὸς καὶ γυναι- 
χὸς ταῖς δι ὅλων κρᾶσεσινο ὡς οἶνος ὕδωτι. ---- 
Ίπ δοτίρτοτῖοας5 Ἑσε]εδίαςιῖσίς ἆε' Ἱπτίπια 
ποϊχίητα {τεαπεπτετ αἀπίσοτισ ᾿Ανακραθῇ- 
γαι» τεπηταεπάιπι 6επιεμέ «δε. ἵπ Μ0. 
Ομίς ἄλνεδ εἴε. Ῥ. 0065 4. αὐτὸς ὃ θεὸς 
ἀφάπη καὶ δι ἀφγάπην ἡμῖν ἐθηρώθη. εοττῖ- 
σε, 50458. ἡμῖν ὠνεκράθηο εἰ Πού σέ 
ϱο/2Ηςει(έέ ἆππι ἈΙππαπαπη {πο σὶτ ποατι- 
ταπι: νἱά. Έχο. εκ Τβεοῶοίο δ. ΧΧΧΝΙ. 
Οἱσεη. Ἐ«. Οεἶξ. ΙΝ. ΡῬ. 179. 4. ΨΙΗ. 
Ρ. 408. Ῥετ ΡτεςΕδ ἀνακραθῆναι τῷ πγεύ». 
ματι 6δῖ η εἴως Ηβε]]ο περὶ εὐχῆς Ρ. 91. 
«γερογί Λασδίωησ. Όἵ. 1 Ρ. 11ο Ό. 

ὀεπαᾶς ἠσδεγε αΠλοέέαε; σας. νε] οὐ ἷμ- 
ες οἵέηὸ γεᾖίτο εί γεπού/ίας; οφ αἴδις ν.τς 
Ὀἱ5 (σεγο ἆθ Αιπὶοῖς, ο, ΧΙΗ. ἴναςες τε-- 
ἀῑατι Ειγέρίώἠς 5 

Ἐὔλυτα δ᾽ εἶναι στέργἠθρα Φρενῶν» 
Από τ) ὥσασύαι καὶ ξυντεῖναι. 

νοσειπ στέργηδρα Νε] στέργη ζουν.» ἴει ας 
Μϊοϊταπι ἵῃπ «{εποῇγὁ Γτασοεϊς, Ἱϊς 4ρ- 

Ε οτε αἶτετα [πάἱςΟθέλ}ητρα », 4απ Ρῖαθα 
δει Β/αγε/έδ. 

Ἡς5. 958. Τὸ δ᾽ ὑπὲρ διστῶν μίαν ὣὠδίνειν 
Ψωχὸνο καλετὸν βάρος. ] Οἶσετο Ἱ. ο. Πο 
Φἱεμα ας εσδε Μμη]ας «ηῤοζέας, Πε ΠΕοεε 
φὸδ 1/1 5ο) / {οἱ {1 ἐτε β7ο ῥ/γέθωςς κα. 
1 φερεγφνε εἶτε οὐδὲ πσγώα οιέζώε 7ε- 
ΓΗ. αἱοηῆς πέπαῖ ἑρῥσαγἡ ΠοοῤΟΣΩ 74 
έδιες- --- εαρωὲ εί ἐπε ᾱά θεσίε γ]» 

γε: 



(92 . 0. Υ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕἘς 

φεμαω”” τἐρώγ αλ επος σωμα γω] 0Η βοέΑ-- Βεηπεπῖεπι ν. 97ἵ 9 Οὖκ οἵδ ἐλέφν 
αῤηηίδο δὲ {0η ῥα7ΗΗ1ῶέ 1 Άγο Ἅ«αχουσ’. οὐ γὰρ ἐννέπειν θέλει» Ναῑτίκ Τ,αιῖπε 
βωγίδως. ΙΠ Αἰοεί, ν. 883. 5ερδίδε δε εκρτεδοῖτ ἵπ όπερας ΗΙΡΡ. ν. δόο» 
νὶάοτυτ Βεγέρέά6ς Παμά ῥαηάέέ τὴς τηοέδίά σεεΓείΜ/Η 009 

απ ας κότε ώ οι ήήή. 
ψυχῆς δὲ μιᾶς τῇςδ ὕπεραλγ εἴν 

Μέτριο ἄκθος ὓς, 9734. Εἰς ταυτὸν ἥκεις] ΓΚεοαΐς εδ. 
οὐ] νυ]σατατ ψυχᾷ δὲ μιᾷ τῇςδ᾽ ὑπεραλγεῖν. «επ, αίαεγ. εἴ ογοίή. 6αηιέζάδ. 

Εσι ἵπ Οοἆ. Εἰοτ. Ιεοτίο» α απ εκ ΙπΠο 
Ὑς. ο6/. Οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ ΛῬΡαΠΐδ. Φήωτςγανέως εποϊανίτ, ἵπ 9ΕΠΟΙΙ5 

τοῦ μηδὲν ἄγαν] ΟΗπι 5γΙαῦα Ταἱετο Β εἴἶαπι πιοπιοΓαῖα» Ες ταυτὸν κει πεπιρε 
τοῦ Ιπάΐρετει ἵΠ λίαν » οπιςὶ Πτείαπι Ἅᾖἡ νόσος. εἴῆδαιε ὠργὴ , Πογύς εἰ οὔµτᾶ 
αυαε Οοαἱεῖοιας αὈειαῖ: --- οπηττί 4Ἡο- -ογδὲ πο Ρατ οὐεΡίΗΠΕ, η αεηε 
οὓε ροίΠςΓαῖ» 4 11Π Υ. 961 αἆ Φασὶ τεεε- ας ΠΠΟΤΟΗΠΙ 8118άΠΙ ετἰαπ ΠΙΔΙΟΤΗΠΙ 16Πο: 
Ρἱ εχ Ρατῖδ. --- Τὸ λίαν 58ερε ἁαιηπαὶ βω- τεπι. δοτρδίδδε ἵαπιεη ατοίῖτοτ ῬοξίαΠῃ 
σρίάεετ "Αριστον µέτρον εἶὖτε αέπεί 11η Εΐς ταυτὸν ἥκεις ' ἵῃ σἂμδα 4ποφιε πιοτοῖ 
οί Οεοδω]ως «4{μπομίώς: Ἠαῖας Οὐεοδω- οοηνεμέέε {λίεγ 05» Πῖ 8εηΙε Π]απι 1βΠο- 
{2 αΙ ἀῑσίυπη εχρ]ἰσαῖ νε]ηῖ ἵπΠ «ΕΕεΠ Ῥ. τΤ6Π ας Τμ. Πος 5εηδΙ {Ποτπη]απ 1ο. 
981. «οπιραταῖ ἴαπαυαιῃ αἰτεπας ἀῑείιπ απεπάί Ἰοδῖε ααήρις ἵπ Ηεεμρα Υ. 
εἰηδάεπι ηρομε. μας Μμδὲν ᾖ747. 
ἄγαν' 7έ ομζά ή; ἂε εὐῖ5 απεῖοτε ο Ἴ ͵ 3 .. ονί 
ο. ἀπρίρτις νά, 1. δω Απί- 5 μις. βευλει τῶνδε ο ον 
1η84. Ἡ]ο Ἑ. 94» «4εΦ. {εμας ἵῃ έως. ο ταμσον Νες ανα ας 
1ιαξγέ. 1. 41. Πἴεταιε Φα]ο]ῖς υτίτατ ἵπ ΟποπιοάοςΙΠαε οΙΠΙ α1απο εοηνεπίτε 

Ίυπο «Ειγέρίαςς Ίοειπῃ, αἴεπι «4ωπομίο Ἅ«ἀῑεΙΙΙΣ εἰς ταυτὸν ἥκειν νεὶ ἐλθεῖν᾿ Βωγέρὲ- 
ασ. Τούέως πἀφεπροῖε: Μηδὲν ἄγαν τῶν ἄε Βαπαξς 

ἑπτὰ σοφῶν ὃ σοφώτατος εἶπεν ο 4 ἀυ} «η, Ἔς ταυτὸν Ίκειν Φημὶ τὰς βροτῶν τύχας 
ο. ΧΙ,ΝΙΠ. ερ. 1. ΙΜηΗδὲν ἄγαν σπεύδειν» Τόν ϱ) ὃν καλοῦ δέρ. ὅ ὁστ) δή 
Τλεουρηίς Ν. 335. 4901. Μέτρο ἄριστον ή ἀνσην Αερ ο ΠΕΝ ΜΑ 
5αορί16 εσι ἵπ ῬΠουγ]άέϊδ: 1Π «Πιο. ἹΙῃπ Ἐε]ος. ιὁοδαεὶ Ῥῃγς. 6γο. Ρ. 199. 
ΤΝ. «. ΧΗ., ερ. 73. Νεπιεςὶ τποιίτας» ο Εωγέρ. ἵπ οῤαεο (εομεγὲ Ῥ. 1199 95 
απτοσαητῖαε νἰπάἰεῖ» τὸ» -- μηδὲν ὑπὲρ τὸ 

2 

᾿ νθα ; Τὸ νὰ ς Σ 
µέτρον. πι Ρομᾶπι Πἱάσπι ΡΗ{]ο5ορμαη- Ε]ς δαν ο ημα νε: : 
τς οκ Ειγγρ. Μεάεα Νε νετδα εκ ΑΜ 
ν. 1950 αρυά εμπιάεπῃ Ρ. 357. 5. Ταῦτ᾽ εἷς ἓν ἐλ- 

θοντ’. { εἰ ἡἑπία 07241 δἱ 60/γ6- 
2414: εχἰπῖα παπίπιες απη]εῖ. οἶνε εἰ- 
νες οοπεοτάδδ» ἀἰομητι εἰς ἓν ᾿ἑλθεῖν. 
{Ιγρουγα({οἈ Ες ἓν ἦλθεν » ἀντὶ τοῦ ὦμο- 
νόγσεν. δρεεῖαῖ Ίοεμπι «ΙΟΣ ΛΕΜΙ Ῥν 

οἵ εχ Ε//ηούοσιεο . Ρ. 587. 13. Αἰτίαο Ἑ 976. 19. 
τὼ μέτεῤῥα Ἐοίπα νετοί 1,οεοηίσα τεςιῖ- 
Όνα εοτΠρο ρτοραδ]Πτετ», Αἴτιδδε τὼ μέ. - 9. 974. --- κατέξανται δέµας] Οὐγ- 
τεῤῥα» 14 εδ» αἴτιζε νε] αἴτει τὸ μέτρια. ᾖΦΗ5 2λαοίε ελιαύωδ, Ίγαθίρως ΙΠεεττΙΒ 
:ηοάεγσία βείε: 5ἱο ἀῑοίηπι ΙΠβεΠΙο 4Ἡ0- αρ. (ὔεεγοπεπε, Αταῖι Βωμαιῤ. ΕΒγὲρὲ- 
αὖε 1,αεοπίεο ἀΐσηυπι γιάευίτις. οὲρ ἰπία ἵπ 1011. ]]. Ὦ Ρ. 141. 39. --- ἴπ 

νο. 975 Οοά. Ῥατδ. τοταίων εὖσ᾽ ἄσι" 
Ἶτς, 47ο. Σοῦ δ ἂν πυθέσθαι] ιά εἲ τος ἡμέραν  Ἱτείαπι Ψετο φ ΟΠΙΠΙΠΟ 6” 

Κερ δε δεπά τη» Σοῦ Σ) αὖ πυθέσθαι. Ππισπς τριταίαν Υ᾿ εὖσ ἄσιτος ἡμέραν 
ἵπ. ταίῦμς βαερίηδ αὖ ΡοΠηίτις ΡΙο δή. ομαε (ωέσπι ἱεγέμτι {ΠΠ ο]εῃ σὐοΕΕΕ 

οἱρο, 

Τῶν φὰρ µετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν 
Τοὔνομα γικᾷ» «ρῇσθαί τε μακρῷ 
Λῷστα [βροτοῖσιν τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ' 
Οὐδένα καιβὸν δύναται θνατοῖς. 



ΙΝ ΕὉΌΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙ ΥΤΟΝΜ, τοῦ 

οἱδο. τὴν τρίτην ἡμέραν ἀῑχίι Εωγέρίὄες Δ Ῥτβείετεα, (1148 πιαοῖς σΟΠ{αῦθδσεῃς ραι 
τριταίαν» υῖ τὴν προτέραν ἀἰεευαηϊ Εἴ προ" 
τεραίαν' Ῥο]ψάοτις ἵΠ Ηεευῦα ν. 32 Τρι" 
παῖον ἤδη Φέγγος αἰωρούμενος υὈἱ Φε]ο]. 
ππυ]τα τταάεῃς ἄς Πῖς παππεταΗΌιις ἐνταῦ- 
όα δὲ» τὸ Τριταῖον ἀντὶ τοῦ τρίτον λέγεται. 
Ἠ{ς Ιδίταῖο ΊΊοτε 5ετῖρς!δδεί, τριταῖος ἤδη 
αἰωρούμενος" ῖ ὨΟΦΙΙΟ Ίος» τριταίαγ᾽ 
οὗὖσ᾽ ἄσιτος". ΟΠΠΙδΙ . νοεῖθι5 Φέγγος εἲ 
ἡμέραν. ῬΙΒΠ Πμπςε οεοπϊεείιτα Ο]. 
εὐσζά. ΟΡΙΠΟΣ» πο]]ει ἀοοῖῖ Ιοπίπ]- 
Ὅις ρτοροςίϊαΠῃ. 

Ύ5. ο76. Πότερον ὑπ᾽ ἄτης» ἢ θανεῖν πει- 
ρωμένη | 1 Ίας Ἱεείοπε εοΠδρίταπι Οο0- 
ἀϊσες { ὥτην αι ΕΙογ.) ετῖαπι 4105 56 εοῇΠ- 
5υ]μ]55ο 5οτ]υίε ϱ, 7 ἠσογίως Ν.Π, ΧΗΙ., 
ς. 17. ἁποιιαπῖες εοΓΙΙ6ΕΠ5. ἍΠότερον 
ὦτ. ὥσης' πῖ Ιπίειτοσεῖϊ ΟΠοτδ. «ὐστί 
7)εῶΙΠε οἶδο βΓοβίεγ Γωτηῤάῤπα, α) (1οᾶ 
ε νέα Ρε; ΓπέαΙαπ «διοεάεγε γε). ἔ1δ- 
20740 (. (αηήέγως αἀδηρι]αξατ» /εοία/ 
εἰ νεγά”; επιεπάατίοπεπ {1ο Ἱιά- 
σαϊ ΛΜ. 4. ΠΜωγειώς Ν. Π.. Χ. ο. ΧΗΠ. 
5εά., αἰ]α Ρτῖπια δο]εῖ ἵπ ἄση οοτρῖ» 
ἁματαπ σοςμπι οτἴάϊπεπι ἴπΠΙΗΠ ΙΠΙΠΙ- 
ΤαΠάμΙα » Ἱερεπάμπιαϊθ, Πότερ ἄσης 
Ὅπ). ἡ ὁ. π. Ψέδοταπι ΕιγέῤἝης, --- 
Ἐπαὺσε καρδίαν ἄσης' (αμἲσιδ Ρεἰτηαϊη 
Ἠπίας νοοῖς εογηρΙ ἆοσεῖ «Βωτίαίᾖῇ. ἵπ 
ῆουμ. Ἡς Ι. Ρ. 695. 14.) 5εάεπι Ἰ{μγέ- 
7μ5 Ἰσποτανῖτ: αριά Ο//2ρἱοᾷογι2 Ἱπ 
Ῥ/αομίς Αἰεϊοῖαά, εμπι Ἱεσετετιτ Ἰπίρσες 
νεΙΡ85» 

"Εξω μολὼν ἔπαυσε καρδίας ἄσην' 

ἨαΏς Ἰδείίοπεπι ἵηπ Ζωὴρ. Μεάεα ν. 944 
καρδίας Χόλον εκΠίθεπτε» τεσιϊτυῖι 7ο. 
ΡΙογσόμιές Ἱῃ ΠΜοε. Αιτς. Ρ. όο. εἲ δὶ- 
τι] 1 Ίος Γέρρ. Ἰ9εο τεϊ]εῖτ ΙεσιΙοπειπ 
ἄσηε ὑπ, πἳ πἰπιϊς ἆμταιπ., ατὈϊτταἴτΙΦ ρο- 
τας εκ Ποταπι φεπίεητία κετὶδῖ ροϊιῖ5ςα 
Πότερον ὡσηθεῖσ᾽» Ἡ θανεῖν πειρωµένη. Ρίεγ- 
5015 νετο πΙπ] πιυταπάιπῃ ἀεεετπῖτ, την 
ε556 δαίµονος ἄτην» Ἠϊ ν. 543. Ἠωισγα- 
γίς ἴαπάεπι αἳ Δασών }ἸοΙογὴ Ῥτο- 
Ώα55ε νυάεητατ Πεείίοπεπι: 5εά Πι]ς πι- 
Ἡϊ «ποφμε θγ]αῦαε πιοάυ]ας οὐ]μοιατί 
᾽νϊάεῖυσ., Ίῃ ἄση εἲ 5ΕΠΙΡΕΙ ΙΠ ἀσᾶσθαι εΟἵ: 
τεβίῖαε ντα η ἹΠεοφπἰάεῖς τηπι αἲἰδ], 

Β 

υάμυπι αὈδείπμετας εἶδο. ἆθ Βἱαθάντα ἁῑι- 
Ὀτατί ποῦ. Ροτεταῖφ οὐίΠ ὠσηθεῖσα Πποιὶ 
ἀεδιάετατεῖ » 

{αοιῤζλοσα ἐπ] σεσγέηλομέῶ» 

μὲ Ἰοᾳ τας //7ογα{. Ἐροά. ΧΝΗΠ., 7α. --- 
Ίδια Εαείαητ ατ πα] ᾳποφ1ξ νοχ ὥτης 
ΦΕεΙΓΝάΠ4α. 5εά σετὶρείσ5ᾳ νἱάξαϊιτ Εωγ« 
βίας 

Πότερον ὑπ ἄτης» ᾗ θανεῖν πειρωµένη 5 

ἵη Ώπηπς ΦΕεΠΒΙΠΠ», ζέγο αὐτι]ηεί εἶθος 
»ἶνε εν ἐγα Ι)εβη., 56ιι /20έ)0/6 6ΟΏ{ε- 
εἷα» ἑωηφιιαπῃ 1710/ αετίαεαποῥ Αά Ἱ]- 
1μά πότερον δεῖ ἀεοερατ ἢ » πιο ῖ5 
εἴἶαπηῃ 1π δεπατῖῖ5 Πδίίατο: ἨΗίρρ. ν. 8οος 
δοβἠ. Οε. Ἐ., ν. 97ο. Αηιῖσ. Υ. 1190. 
5ε4 αἰῖαπι οδίδαπῃ ἰπθβίας ρτίαδα αι 
τοεζεπῖα πιπ]ῖετ ΠΙΘΠΙΟΙΑΤΕΕ» θἶιμδ Οἵ4- 

ο ἴἴοπεπι αιτία Ιπιειτηρίςδε νἰάείυς, αἷν 
εεΠάο» 

Θανεῖν" ἄσιτεῖ ὃ᾽ εἰς ὠπόστασιω β[ου. 

Τάτεια δἷε πιυτατα» ᾗ Ρτο ὧς ΕτεΘΠΙΕΣ 
οεευτηςς Βαόρ. ΡΠοεΗ. ν. 419. 

Κοίτας µατεύων» ᾗ Φυγὰς πλανώμενος 5 

ση φωῶσγεη εἰ ζἠ)ὲ. εξ εοζεί νσσως επ ῥ 
«ορἠ. Ἐ]ες. Υ. 949.. οὐχ ᾗ νὼ λέγω». 

Ῥ ᾽Αλλ᾽ ᾗ σὺ κρίνεις. ἴαπο Ίη τεπι Ετηδιτα 
Ῥ]ητα οοἩσετετεΠῖΏς. --- ΟοεΙο Ἱαρίεες ἤο- 
22 ἀετιχοανίϊ "Ατηνο Ἡ πάντας ἆῶται. 
1η Π. Υ» 1595 Εισέῤίης Ι]ίς. υμὈϊ Ττο- 
Ἰᾳ Γηῖϊτ, "Ατηῆς λόφον Εαΐδ5α δετ]ῖε ΠΠΘΙΠΟ- 
ταῖυπῃ 7,}οορῥτοβὲ ν. 50. αἴη πε Π]]αά «οΠ- 
Πείιπῃ διὰ τὼς μεγἆλας ἅτας., ὣς ἐκ Διὸς 
οἱ Ἔρῶες ἔπαθον. ΠΕΩΙΕ αὐφιτάς τὸν ἔγ- 

ο: Φειον τόπον» Ψε]ατ οπΙΠΙΟΙΣ πια]ί5 το[εί- 
ἔμπας Ατής λειμῶνω νοεαῦαι Εηρεάορίος 

Ε ἴεριε Τῤεπαήή. Οἵτ. ΧΠΙ. Ρ. 178. Β. «ΟΠΗ, 
Ρ. 940. Ο. Ηἷης φΠαεγίς Πόλα αγανίογ. νε] 
οαὐαμλήᾳ5. ἀῑν]πῖτας πιῖδετῖ5. πιοτια]οιι5 

ε ἀπιπιίσδα » ἀῑεερατατ "Ατη. ρταδδοτείπι αριά 
Τταρίςος» «4ετοβ)] ἱπρτϊπιϊ εἰ δορβύ- 
οἶεπε: {γα [)εὲ νεὶ ΙῬεογμ7 δαίµονος εἴϊαπι 
εἴ δαιμόνων ἄτα ἀῑεεδατατ: Εωγέρ. ΡΠοεῃ. 
ν. 1072: ᾿ΕἘπέσσυτο τώνδε φῶν ᾿Αρπαγαῖσι 
δαιμόνων τι τα. Μεὰ. Υ. 199. Μείζους 
ὃ) ἄτας » ὅταν ὀργισύῇ» Δαίμων οἴκοις ὧπέ- 

Ός δω 



ο ιτ 6. Υ. 194 ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

δεν. Ίρεα Ῥηαείτα ν. 941. Ἐμάνην» Α Υη]ρο απ]άεπι Αιποῖς ἀἰεεσαίατ οὐδέν µοε 

Ἔπεσον δαίµενος ἄτα. Όσίυις επππτ αἆ 

ΠΙΑΠΙΠΙ ας νοςσε πτεμίίαπι ΄Γτασίερτπι 

Ίοσα» ϊ νοσεπ ἅτης ος ἵπ Ίοςο πιη[α- 
1απ1 ΠΟΙΠΣ, .. 

-Ν5. 978. Θαυμαστὸν εἶπας  εἶ τᾶδ ἔξαρ" 
κεῖ πέσει] Δάδεριυπῃ αἆ ἐξαρκεῖ δαῖ οοπι” 
πιοάμπι Ίηπ Ο0οἆ. Ρατὶς. Ιπῖεγρτεϊαπιεηζ Τι 

ἀρέσκει. Ὑετρα ἀρκεῖσθαι εἴ ἀρέσκεσθαι Ρετ- 
ππυταπτιιτ ἵω ποπηυ]]]δ Ἰοσυτίοπίθηςδ, Τη 
Ομτίς Ρατ. Ττασοεᾶί8 νειδας εδ 5όῇ. 
Θαυμαστὸν εἶπας» εἰ τό ἐξαρκεῖ πατήρ. 
φεπὶρδεταϊ 41ΙΕΙΟΥ» πατρὶ» ἨεαΠε επίπῃ» 
ορίπος» αά νυ]ραῖαπι τπεπάαπι αρατετητ 
αίαῖς 5 «Κεμοββομίὲς"Απομν. Ἡ Ρ. 4950 
ο)» ταῦτα ὃ Φίλος πρὸ τοὺς Φίλους ἐξήρκε- 
σεν» 91ΠΙΗΡΗδΥΕ. 

Ὑς. 98ο. “Ο5᾽ εἰς πρόσωπον οὗ τεκµαίρεται 
Ελέπων:] Τοφυεπιῖς πιεπῖεπι ποΠ νετρα 
Ἠΐς εχρτίπιᾶς εκ ΠΗΙΡρρ. δέπέεσε ν. 9365 

1ζωδΗ5 Φ10Φ16 9 
Ομαηανὲς ἠεραίωσ ῥΓοά ΜΗ ναζί Γ4γογ. 

1η εἶας Ασα. Ἱερίτης ν. 128. 

14ο ἐρτε τέ)εα»» 101145 11 γζίω εσὲ ἆοἶο;: 

2010 ιοί {η ογέ Γή» εδῖ ἵπ ΟΟΠ5ΟΙ. 4ά 

1Ανίαπι ν. 58. -- Ἠϊε νεισης5 απί4ε 58» 

οὐίέωσ εωρτα Ἱεσυπτυς ἵπ Ρεβο]ής Π ν. 

τ51. -- Ἐχν. 3ὓ3» πλάνο Φρενῶν» εἴ εΧ 

Ῥρτς. 094. πλάνην» ἀῑιὶσῖτ βέεγορως Ἰη 

Ίοεγ. Ῥ. 315. Φρενῶν πλάνων ἆι με 

Έ]οτ, (6οἆ, 

νς, ο84. Εἰς πᾶν ἀφίγμαι» κοὺδὲν εἴρ- 

νασμαι πλέον ] Οηη/α Γεεί» Πές φμλά φώτα 

βγο[εοξ: πᾶν Ῥτο πάντ᾽ οὐ]αϊηπι α Εοτ. 

Ῥατῖ9. ἆποῦδιας Οοάὰ, {ως τεες- 

Ῥί. Επτεηπεπῖετ Ἱερυπίυτ Ἰοειτίοπες», εἰς τ 

πᾶν ἀφικέσθαι» εἴ εἷς πῶν ἐλθεῖν » αἰἴαπι 

ταπιοπ. ἵπ υδυπ αἀβίρίαες νίά. ΙΝοῖατα 

1π Πεχοᾷοῖ. Ῥ. 557. 9. ἨΗῖε Ἱδία ΡΙΤα5Ι 

«ἰσπίβεαιητ» ο ιοᾷ νη]δο ἀειτατ πάντο 

ποιεῖν» Ὑεὶ πάντα δρᾷν» Οπηπία /άοεγες 

γἱὰ, ου. δεαήσερ Ὁοππη. ἵπ Ου11εεπλ 

Ῥ. 5ο. ΟΟΠΗΙΗΠΙ ΕΠΙΠΙ Πσίτηπα  πΠοη- 

ΦΙΤΑΏῖ ΘΙΠΠΙ ΡΓΟΧΙΠΙ ο π.ὐδὲν εἴργασμαι 

πλέον» εἰ ἱβΗ/ ωέώφμσω ῥΓο/εοέ; αιοά 

πλέον ἦν 5εὰ θἳ οὐδὲν πλέον ἔπραξα γεὶ 
ἐποίήσα  νὶὰ, Ευγέρ. Γρ]ῖς. Δι]. ν. 1979. 
«4Πάοεέζεςς. ΑἱεἰὈ. Ρ. 519 41. Ρ. 90. 39. 
Τη ας τε ταητί]]α ΑΔ. δεμἐλείω. Ποιηῖπεπι 
ΤΆπΊΕΠ εἴ ἨΠΠΙοΠα 58ερε ΡᾶδδΗπι» αἰίσιὈὶ 
ππεπιοτῖα Γεξεῖτ. 

Ὑς. 988. "Αγ. ὦ ΦΙλη παῖ. Ἰ 8]ε ΕΙΟΓ. 
Ρατῖδ. ΟΠΙΠεΕΣ4ΜΕ Οοάΐσες ἠ{σγανή!ς Ώξ» 

8 4ἳα ἁπυέτανί τεεῖρετε ᾿Αγ’». ὦ Φ.π. ἵαιἹ- 
απαπι Πίος αρῖῖις νυ]σατο ἸΑλλ' ὦ' ααποά 
Ἱπίτα τεστε Ἱεβίτατ ν. 473. ᾽Αλλ'., ὦ Φφίλη 
παῖ» λῆγε μὶν κακῶν Φρενῶν. ΙΠ υβἠο- 
οὐ ΕΙ. ν. 935 9εΠὈὶ 4ποα6 πια]ίτῃ » 

Αγ’. ὦ Φίλη» θάρσυνε. 

οπῖα νείςαπῃ Ρταεςεάεπίεπι αλλ’ Ἰπε]οαίς 
ης ν. ο99» τεοεῖηπι εδι ἸΑλλ”» ὦ ΦΙλή» 
πείσθητι. ῬετρβτΙη ἵαπιεηῃ Ιδία ἀἰδιαΠϊ 5, 

6 Ώδίῃ. 864116 40 ἀλλὰ , νοσυ]αε 5υΠϊ ΤΠ [αι]. 
Όη58 εχοἰταηΏῖ5 ἄγεν Φέρε, 8ίνε ἆ ΡΙΗτεξ 
απῖς νετρα ἐπεὶαῖ» δε ΠΠΙΠΙ α)]1οᾳ ΜΑΤΗΓ. 

Ὑς. 904. Τυναῖκες αἷδε συγκαθἰσταιτ᾽ ἂν 
νόσο. Ἰ πε /2Μ/γεγες ΕΕ ΠΙΥΦΙΗΠΕ 
εεώαγεγέ1. Ἰἵπ ΑΠάξοπι. Υ. ο5ά. αχρεὼν 
Κοσρεῖν νυναῖκας τὰς νυαικείουο νόσους. 
Ρταευεῖ Οοἆ, Ε]οΓ, Ρτο Φύσεις. Ἰνοδίτηπι 
1Ώ νετουπι Ἰ{ωεσγανέὲ τεοερί εοπἰεεῖιΓαῖα 

Ό ἀοοῖε δῖε εοτγσεηῖῖς Οοάϊειπ 5Ηοτιιπι 
5ο ΡΤΙτΑΠΙ συν καθίστανται" αποά ΡταεῦεπΕ 
ει Ρατῖς. εἴ ΕΙΟΓ. ΡΤΟ συγκωθιστάναι. Ἱτπ 
Ἠεσμῦαθ Ψ. 1σοο» ῬΙΟ δύνανται 1έρετεπα 
νε! εχ ηπο Οοάΐσε 1,εἷά. ᾽Αλλ᾽ οὐ δύναιντ’ 
ἂν διὰ τέλενε εἶναι σοφοί. --- ἵπ Υ5. 58. 
ἔκφορος συμφορὰ ΟΡΡΟΠΙΕΗΥ τοῖς ἀπεῤῥήτοιϐ 
κακοῖς" 1η «4γλΙοβή. Έλεαπι. Υ. 470. υἰ- 
μἱοβίςσίπιε 5εσ]δΙτι 

Αὐτα) νὸρ ἐσμὲν ο κοὐδεμε ἔκφορος λόγου. 

ἀῑεῖεις ο ]άειη οὐδεὶς φὰρ ἔκφορος λύγαρ» 
εχ. 5τ. ϱ/αομί Ἐδεμειε Ρ. 391. Α. δεᾶ, 
Ἡ]ε οπιΠπ]πο «οιτἰσεπάμπα εδ 

κοὐδεμί” ἐκφορὸ λόγου. 

Λόγων ἀπεῤῥήτων ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ ν Ῥταεεε- 
Ρίυπι 65: θεγίαμάγὲ λοῦ. Ῥ. 479 5. Ἆν 
σ17: 54. Ῥε Βγιμαροτεί }αποόῤίοΙπες ΤΠ 
Μῦχο ποπάα. εΘΙΤΟ περὶ τᾳςφ πονῆς Μα- 



νοσοοιοιπὐμαο τὸν. 193 

ὀηματικῆς ἐπιστήμης» 9. ΧΧΙΝ» τῶνθεωρη- Α τοῖς πρὶν» 5ἵνε, ρτοιῖ νη]σατυτ. "ἶσον --- 
ῥιάτων τὴν µετάδοσιν ἐποιοῦντο ἐν ὠποῤῥήτοις, 
ὀλίγοις (Τ,. ὀλίνοι) τε πάνυ τῆς γνώσεως αὖ- 
τῶν ἐκοινώνουν, καὶ. εἴπου τὶ ἔκφορον //ἐνοιτο εἰς 
τοὺς πολλοὺς » ἀφωσιοῦντο τοῦτο ὡς ἀτέβημα. 

Ὑ5. αθθ. Αλλ) ὃ μ᾿ ἐλένχεινν εἴτι] 
Ἠ]ϊο εἴ τι Ραπ]ο πιεβυς ψἰάεῦατατ, α παπι 
ἦν τι μὴ καλῶς λέγω ' ἵτααιε ροδηΐ αεῖο- 
τἶτατο Οοάᾶ, Εἶοτ. εἰ Ῥατῖς. ἵπ τα δις 
5866 ναπαϊτηπα α Πδρτατϊς: ἴπ ἩΠοσυδα ν. 
969» ἵΜ5. εἴ τι" Ρρταςκιαϊ νη]σαίαπι ἰ]ῖς 
ὤν τι βουλεύσω κακόν. -- Πππο νετδίπι εἲ 
5εφμεπίεπ γε]υῖ ρετάΐταο Γτασοεᾶῖας {τας- 
ΠΙΕΠΤΙΠΙ ἀθάίι «Δαγ/ερ. Ῥ. 5139 Υ58. 4759 

975. 

Ἡ6, 900. Φθένξαι τι" δεῦρ ἄδρησον ] 
Σ]ῑηο η 5Η 1πι ἰδῖα άγβπια τεοερῖτ «ζωσΐογ 
Χρ. Π. Υ. δ45. Ἱιαπίπα Γεεῖτ δερεζα ΗΙΡΡ. 
ν. 5ὃ7. υὈἱ Ντικ αἆ ῬΠθεάτατης 

«41έοὖ]ε γωῤίως» αἴρηονε γοςές 10/05. 

Εἰ5 εοπρτυ]ὲ ἵη δορᾖ, Όεά, Οο]1. ν. 1968. 

Φώνησον ὢ πάτερτι μή μ᾿ ἀποστραφῇς) 

ἅταῖηπι Ιοὶ ραΐτεπι αἱ]οαφίτας Ρο]γηίσες: 
5εά δεῦρο βλέπε, Νε] δεῦρ ἄβρησονο πε 
ὅμο ατρίοε» βἰσωίο Απιρηι Ἡν Ἡ» 118. 
Ἰάεπι ας 

” - ” 

Άκουε δὴ νῦν. καὶ σὺ δεῦρο νοῦν ἔχε 

Ἱη Εή. Οτ. ν. 1186: Ρ]ετΗπιαιΙΕ ΕΟῦ- 
πηι]α εταῖ «οτΠΙΠΟΤΙΠΙ» 5ἶνθ Ρα ΤΗΠῃ» 56ἵ- 
νὶδ» ΒΙῖςνε πιίπις αἰτεΏείς Ἡτ ἀῑίσεπῖος 
αἴτεπάετεπῖ Ἱπρεταπίυσι: ν]ά,. «{ρλα- 
215 «4ἱῇεμ. ΧΝ.» Ῥ. 6όσ. Ῥ. «πγίοβή. 
Νιυῦ. ν. 919 δορή. Οεὰ. ἴπ Οο]. ν. τΙ41, 
ΤταςῃΠ. ν. 496. εἴ 19. (ασμό. ΑΠΙΠΙ. ἸἩ 
“4ΐβεπ. ΙΧ. ο. ΧΥΝ. 

Ὑ89. 909, Ἴσον δ᾽ ὥπεγμεν τῶν πρὶν. Ἱ 
Ῥρεείοςα «οσο» εαβρεγο ἵτίριτα» 
τῷ πρὶν, ἃ βάΓ}ΕέΟ τεεερῖα ΓΙτ ἵῃπ «0Ἡ- 
1ΕΧΙΗΠΙ 9 Ποπ Ίτε α ἠ{ιργανίο» εἰ 
ΤΑΠΙΕΠ Ῥ]αςει Ἱδία Ιεοτῖο νἰάετιταε ἃ 
εᾖο/γασίο ΕΧΡΤεΡΣα . 5ετἰθεηῖθ, εἰς δὲ τὸ 
πείθειν ὁμοίως ὤπεσμεν τεῖς πβὶν ῥήμασιο 
ο Ίδια πι]Πῖ ΄ΕΓτασίοις, αἳ αὐία πιοχ λό- 
γῶν Εἲ ππεητϊῖο. 5ετἱρδίσ5ο ροτίμ5 νἱάετετς 

Β 

τῶν πρὶν 9 ΠΕΠΙΡΕ λόγων», ἄπεσμεν τοῦ πει- 
θειν τοῖςδετοῖς νῦν λόγοι. Ἰοημος {ασ. ἵπ 
Ὅροιον τῷ δεῖνι καὶ ὅμοιον τοῦ δεῖνος' ὡσαύ- 
τως ο ἷϊ» καὶ ἴσον τῷ δεῖνι καὶ ἴσον τοῦ δεῖνοδο 

5. 303. --- οὔτε γὰρ τότε Λόγοις ἐτέγ» 
φεθ᾽ ἥδε ] ΆἈεσωε εμέ 11ο αγοι ἐς ήήή6- 
εεδαξ» νῦν τ᾽ οὐ πείθεται», Πέφμς ᾖὲς Λγέ" 
οἶδις ἐπβεσίί. Ἑσι ορίίππα Ρρτοίεσῖο 
Οοάΐεαπι Ε]ος. Ρατῖς, Ἱδοτίο ». ἐτέγγεύ᾽» 
11 ΟΙΠΠΙΡΗ5» απο αἀΠίραῖε. ἱπνεπία 
Α{ωσγανίος πο ἵπ σοπῖεχῖιιπι ἵμτα τ6- 
οερῖα. [Πίαπι ' αὐῑάειπ νεπιςτῖογεπι 4ο: 
απε Ιπάϊσαϊ Ετιάἰἰδδίπιας εἰεσιητίατάπι 
νετεγηπι ατοῖτετ» αν. Κωῤηζεμίως αἆ 
Τὲη. ,εχ. Ρ. 175. ἈΙΤΕΓΑΠΙ ΤΑΠΙΘΗ νιι]- 
δαΐοπι ἐθέλγετ᾽ επἶαπι ἴα]επι» ἴπ απα 0)” 
56 αει/{ογες πποφι{εν εμέ: ΟΡΙΙΠΙΕ 1180 
αποαῦθ. οἳ απ 1 αδι. αὈΙταῖαε 

ο Όυσιπι ψετο ἐφέλνετν Ιῖ Ιεετίο ἀἰνειδα» 

Ἐ 

πιεη]οτείΙς ἵπ ἀπορας Πυτίς Λ{ωσγανεὲν 
που πιασῖς φιφρίσογ» Ίαπο Ἰεοτίοπεπε 
Ῥτίπηας Γηΐς5δο Ῥάϊποπίδο ομῖ 510φεῖτπετῖξ 
ἵπ δεειηάα ἸΤγαδίζις ἵαπαιμαπι Ῥπαεάτας 
εοππεπϊεπΗ5 (οὔτ᾽) ἐτέγγεθ'. ΠΘΕΦΙΕ 6: 
ηΙΠι ἁἆθο ΠΙυΙ5 εται αἱοαιιῖ5 2110ΕΜ- 
ασ Ῥπμαεάνα» αὐαπι {ηεοεμᾶς ρτεεῖρι5 
αἳ )οΐήεμώασ» αᾳπθ. απῖαο νε]αῖ αἰάτηπα 
{αεῖ]ε τταςίαυ]]]5. Ἠπο ἆμτα ἰΝιτσίοί τ6- 

Ρ Ἱμειαῦατας, σδιςδαππφς Ιποστοτίς {αϊετῖ 
σθσιδαῦαξ. ΄ ος νοτυο τέγγεσθαι δἰσηὶ» 
σαἵητ» ιά , αἰίετο θέλγεσθαι. ἰλαῖι 
ἀπρῖαπ πια οι απῖπ τεοῖο ἀῑσεβίιις 
λόγοις αλαιῖδ θέλγεσθαι: εἳ λόγος θελ" 
κτήριο θέλγητρα γεγδογµ/4 4Ἡοφμο 5ἱης 
οε ΙΙ ηεία. Ἅ«ήσέγε αἴϊφηοπι Πδιυ]α ν 
οαΙΠΙΠΕ» γνετρῖςδ εἳ οἵαἴίοπε, [ζηλεῖν ἀῑς 
οευατυτ εἲ Θέλνειν 4ΠοΤΗΠ Ρτίαδ. υ5ΐ: 
ταῦ]5. ηοηΠ ἀᾳ ΟΌΙΡΠΕΟ ταπίαπι» Ατίος 
Ώ6ς, ΔΗδ416 Ροδεΐς. εί οτ ἄ4ε ΟτατοΓῖ- 
Όα5 αἀπίδοιησ Ῥοτίοίε, Ῥτοτασοῖα, αἱ: 
Ιδιγαίος ερίῖετῖσαἁθ» δίς αιάἰτοτὲδ Ρε: 
πιμ]ςεητίοι5δ, αϊ 9φἱο νε ρετ ιεαηῖς 
Ἠος πδῖ ροπίτητ» ποΏ εοηνεπίῖ Τέγγείνν 
Ῥτορσϊίε αἰσηίβεαηις σα αώρεγα ρᾷ5έ- 
2α7ε εἰ λο]έγες Ἠῖτπο ΕβεΙΙ Βεχι ταις 
Έεττατ αἆ ρεεῖᾶς {ΓΕΓΙΠΙ νετοῖς δίγε ΡΓε- 
εἶσιας πιο]]επάμιπ, Όντας απίε αἴηαε 
ἱητταςιαδ 5 οἱ να]ηῖ πιαπαπῃ αἀπῖτῖε 

οσςς ΙΠ0ἱ. 



πού ιτ ες α ψ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

πηο]εΏιῖ5» ας ταπάεπι ρτεσῖοα5 Ιπβεχιις Α Οατ, 0. Κοοηίως αἆ (6γεσογ. ἄε Ὠ]αῖεςξ. 
πη]τεδεῖτ., Ὠῖ µαλάσσεσθαι» µαλθάσσεσθαι 
µαλόακίζεσθαι»ο 9ἴαε ςἱπρυ]α τερεΓ!ητας 
ει αρυἀ Τταδίεοδ» οδίς εἰεραπῖε εἶαπι 
᾿ἀῑείτας Τέγγεσθαι. δεά Ποτιπι ΡΕΙΟΙὰ ἴ8- 
πποΏ Ἰ]ῑς ετίαπι αάΠΙσεπέασ», ΠὈί αἰτεγΗσ] 
Ῥοπἱ Ροτμ!ξ θέλγεσθαι' ΕΧΕΙΩΡΊΟ οι 4ἄε- 

5εὐλεωῃ μαλθακχθῆναι ὕπνῳ' -«Εωγέρίς 
οδῖ Φίλον ὕπνου θέλγητρον” Ονίώα, {εηὲ 

πιο ποπ) Ρε ΕγγτέοῤίΙομα βεη”. 

ϱὶτ ΔΜμἱσεδαξ. : ή 

τυπι αἀδεπριίς Βτπιατί Ροτι!δδεηζ. 

τς. 9049 5. ᾽Αλλ᾽ ἴσθι μέντοι», (πρὸς 

τἀδ αὐθαδεστέρα Τ!γνου θαλάσσης ) εἰ θα- 

νᾷο πρεδεῦσα σ2νς Παΐδας Ἰ πες εετῖεπΟΠ 

ποτιπῖ αὉ Ππίειρτεήδιις ΠηεΠεείας τδεά 

«οὐ(ο { ἰα7έή ( ῑεεί οὐ ᾖοο οἱοίαπο 1ης- 

2 ᾖατ [εγοςίογ.) ΐου {6 1055 δὲ ΠΙΟΓ)έ- 

Γή. ϱΓοβί/Ηγ 0019 76914 βαξεγη} 10η ζα- 

Ρ. 93. τεδιϊτηί ροϊετίξ, δἷε αριά 4{γιςἡ- 
4επο να]σαϊαπῃ ἵπ Οται. 1. Ἀποά, Τ. Π. 
Ῥ. 346. Ο. ἴσθι ὅτι ὀρθὼν τὰν νωῦν κατα. 
δύσω. αἀφετίριαπι {πίσσα νἰάετΙς ὅτι --- 
καταδύσεις, Νε]αῖ ΙπιεγρτεϊαπιεΠίμΠα, 5εά 
ἀἶχίδς5ε ἨἈμοάϊας ἴπ πεδία τεπρεδίαίε» 
Αλλ). ὦ Πότείδαν. ἴσθι ὀρόὲν τὸν ναῦν κα" 
ταδύσων. δεά 156 Λερίωηε 5εἶκο 0 σε 
ΝΕ 1ε 1Η5ὲ γέείαπη «επεγδωγώ: Ίος 

Ηαεςε δἱηπρι]α Ιοείδ γεῖε- 5 ποτ απ]πιαάνεττεταηῖ (. ζαεγ. Ν. 
ΥγΗ., «. ΧΧΝΙ. αι 7ο. ει ο ἵπ 
Ἐμθράο[., ς«. ΧΝΗ. 

1δ]ά. --- πρὸς τᾶδ αὔθαδεστέρα Τήνου 
θαλάσσης | Αά 5εηδΗπῃ ρατΗ(η «ᾖοττο Π]- 
ἀἶσο» ἀἰσαξατῃς, δὲ ᾖοεί ἡηπηές Ηα». 
ἐγέσσεε Γεγοσίογ. μηάΐςο Ονἰώο Ἠετ. ΠΤ. 
139. 8Ώ Γογαΐο Οατπ. 11. Οά. ΝΠ. 
919 οζ0βΙ/ σΗ4ἱο {οαγὶ /οεες αμα. 

Ίμγος ῥαγείρε: τεεῖε Δάοζηςν ἆσρ σα ο Ἱυηρυπτατ Π Ηεν. ΧΝ: 189. ὅ εοοριᾶ5 
ΡΛεάΓέ» 

7ος ἐγαβίττες εί γοσνεΡΓαΗ 2α]- 
2εΓΕΙ. 

Ῥασήπι εερῖτ οί ἀεάῑτ ἴπ ΦεΠοΠίφ ἴδία. 
Φίνώσκε πρεδιδοῦσα τοὺς σοὺς παῖδας » εἰ 
ἑουῦ  τεἶας Λο εγε 11405 {6 [ἰδετος» σὲ 130” 
σἱεγί» ΑΠῖε ἀἰεπ πεῖηρε. Μοτε γετεῖ- 

Ῥυς ιπίταϊῖο» αὖεπι αἆ ΕΠεγοὔυέ ατῖςί 

μηάαφΗε Γεγοσίογ; Ἱηῖς ἵπ Εροά. ΧΙ. 
σ4. ἀἰευητιτ Λο «στα άῑ ο γάίογᾶ 
Φαγήέή. επεσαε Ναπῖκ Ιπ Ηἱρρο]. ν. 

550» 

τε ἆμγα εσιὰεὈ ωπαέσμε ἡπέγαειαδἠλὲς- 
Δε δέ μέσο εἰ ἠσοειεμέες «φιῶς 
{.οηςε 7επαῤ111. γεγῦα σὲ «ΡεΓΗ/ ΄1ες. 

ΦοΤΙΏ6Π5 Ίδια Ῥοδτα Τ,ατἴπίςδ ΠΟΠ Πογιαπι 
Ῥ. 1094 ΡοΠΙτΙΣ "Ίσθι -- προδοῦσω ο σείος Ῥ ἴλπτιπι» δε ΝΤεάθαο 4ποαε Ναιτ]οῖς τε- 

1ε ῥγοάἱάέενε θετο απ πηοτῖεσις5: 1]- 

Ἰμά {ρδηπη εὔἶεπι ᾿Ίσθι» ΡΤΟ ἴσαθι 5Ίνε γή" 

φνώσκε» Ε072ΕΓΟ 5ΕΤΙΡΕΙ αά ΜΗ ρίτυπαι, (τε- 

σοπι]οτί δις Ποηπεγο ετατπι Ρίο ὕπαρχε 

ψίά, «4γίοβΛαπεη ΟΤΑΠΤΙ. Εωσσίήδὲ 1η 

Οά. ΑΔ Ρ. 45δ. 48. εἴἲ «7922/12 Ὦ. 

70.9) ετῃ ρατι]εἰρΙῇς 56ερε Ἔυπε 1Ώ Πιο- 

ἀμπι  Ἰυπρίτις ορήσε(ὲν ΔΙ. ν. 11749 

1933. Ἐ]. 5990 1296. ΟΕ. ἘΤ. 1029. 

εοτάαδατας» ευ] ττἱομυπέας Ίδία ἵη Εγὲρ. 
ἨΠεά. ν. 98.. 

--- --- ὧς δὲ πέτρος ᾗ θαλάσσιος 
Κλύδων» ἀκούειο νουθετουμέν» Φίλων. 

Ομσε, πες ἀῑΠΙεΟΓ» δἷς ῬοδδυπΠῖ ΙΠῖετ- 
Ῥτεϊατίοπε σσιηπιοᾶα πιο], ιἲ α)έζο- 
/ 113 σμῶ/γε 7ο) ἀἰςαεατ Τετοα Μεᾶεα 
εοορµζο «ωγάίο; εἰ ιο, 1Ω2Ιπο- 40ο: 

Δᾶρόν ποτ’ ἴσθι τῶν ἐμᾶν χειρῶν λαβών. νΝ. Ἐ πιοᾷο εοερίτ Ἠ]α Κ. Βεμ]οως ἵπ Ηογα!. 

11915 Ισθι δύσποτµος εώς. ἵῃ εἶω5 Οεά. 

Οο1. ν. 19ού», Σῶς ἴσθ᾽ ε]εσαλτετ Ιη πιας- 

σίπε Η0τί µἱ, αιά Πίο Τ,είάαε 5εΓναξς» 
«σοττεχῖτ «2ο. «δεώβίσεγ: Πίο ρατεἴρίηπι 

ειρρτϊπτητ» Ἡϊ α0 αζάῤ. Πετας]. γ. 

5.8 Πασῶν γυναικῶν ἴσθι τιµιωτάτη., Πεῖῃ» 

Ρε εὖσα αάατατ 1η βίας Οτεεῖε ν. όρό. 

Τισαῦτ) ἀκούσας ἴσδι. Πῖο ἈΠοάῇ βθετ. 

ΡΕ. 1. Ες]. Η. ος. Ρτορῖετ ιδεηεεσε 
Ίοσ1π1 ποπ αὈδησάα νἱάεδῖτητ Ἠαθο., ππῖας 
αἀάῑτίοπα Ιτεταε» ἁιιάσπι α πι εχεορίταϊα 
ϊεετίο.. 

--- -- ὧς δὲ πέτρος ἐνθολάσσιος 
Κλύδων᾽» ἀκούει νουθετουμένη Φἰλώνο 

1 εδῖ. ὡς δὲ πέτρος ἐνθαλάσσιος ἀγούει πλύ- 

Φατοσί5 ἀἰείμπα ερτεσίπω» αποά ατησίτ δωνα» οὕτως ὑπὸ Φίλων νουθετουµένη Μήδειω 
ελ ; 

αμονεί 



ΙΝ ΕΌΒΙΡΙΗΙΣ ΠΙΡΡΟΙ Υ ΤΟΝΙ, 

πας 

ο. 

ὠκούει νευθετήσεις εωἱ ζωή Λε]ασέ 71ῤες Α Ἅ«ΑΡεοίοε; ες 1 ελ εὐποξ- 
Ἱπιπιοῖα ᾖωσίης Ιασθβδεηῖέδ» δίς σι 
70221115 ση, σο) 11: 8ἱνε δέεπέζας νετοῖδ. 
Ὀι ωρα εασ/ες εἵο. ἔέγλα «46 «βρεΓ)ὲ 
σηέα. -- Εως Μεᾶεα α παπι ἀῑσατις 
1Ώ Ρτοαὶπιϊς νετεῖρης. Οὔτ ὄμμ ἐπαί- 
ϱρουσ᾽» οὔτ' ἁπαλλάσσευσα νἩῆς Πρέσωπον» 
Ίος πιασίς νΙάεριταν οὐυνειδαῖα /1σήῤο, 
4ε Ὠιάοπε 5ετ]θεπτί Δεπ. ΝΙ. 46ο. 

{λα ποὖο ᾖλος ουζ0) νεα ἐεπεζαί 
Λέο 1461 ἡπεοέρίο γώ ΦΕ77Ο6 

12ηγείωγ. 
Ομ οἱ ἆωγα σεν αμξ σε Ἰατ- 

Ρετέα οὔ1έ 

ΑΌ ας ἀἴνεια ἨΠοπιεεῖσα εχρῖησίτια 
Ἠπασο (4ε αὖα «αίαζεγις ερῖι αἆ Φ. 
«η. ΙΝ. 49.) ἵπ ΑεΠ. ΥΠ. 586» 
5886. δο9. 0ο. Φί νεῖριιδ 587 Ῥοΐίαε ἆε- 
Ῥετάσ» πο]ιῖςδεῖ ΤαΠΙΕΠ» ΟΡΙΠΟΓΟ π 0” 
ἀεπι Ίοεο οἴπι Ρταεσεάεηῖε Ιθείηήῃ» 5εὰ 
ει ΔΙ. Ιεἐηίο δρυτίι νἰάειατ,. Ρί8ε" 
τετ ρτίοτα 7ο. νιυ]σαῖαε Ῥετ Εαῑ- 
τἶοπες ἵπ ΜΠεάεα Ιδοτιοπῖ ανετα ΓΟΙ5ΔΗ 
νἰάεριπτας εχκ «ετογήἑ Βτοιη. ν. 199ο. 
εἰ ΓΕωγράΙ εκ ΑΠάΤΟΠΙΔΕΠΕ Ν585. 5377 

595 

Τ/ µε προσπἰπτεις» ἁλίαν πέτραν » 
Ἀ - .- «λ ς / 

Ἡ κῦμα » λιταῖς ὣςξ ἱκετεύων. 

ΝΔ πποᾶι!5 556: τεπεπάις ετίαπι αηπάε 
Ῥοβ5εί αἰἴετα Ἱεσεῖο σοπιπεηάαΓ. 

Ὑς. 9ο7. Μὰὸ τὴν ἄγαωσσαν ἱππίαν κ. τ. 
λ.] Ἠαπο ΓΟΤΠΙΑΠΠ εχ Οοά. Ρατ. τερο- 
εὐἱ ΡΙΟ ἱππείαν», 8ε4"6 Όοπα. 5εά 1π ηας 
5εάε εεπατί νἰτίοδα», αἰῖα ΠΟΠ 5ο]εῖ ἃ 
Τταρίεῖς ἵπ η] νοςς. φοά ΠΙεΠΙΠΕΓΙΠ 5 
εοτηρὶ ἀἱρήτιοησιις ει. Ἠπς ἂε τε ἀἰεΤΙΙΠ 
εετ α]ίηποιίες ἵπ Έμγ. ΒΠοεΠ. υ0ῖ ΠΙΕΠΤΙΟ 
4ὔοα µε βΙ ἱππίου θεοῦ ν. 1ΤοΙ. 

ΤΡΙΟΤΗΤΗ ο Υ8. 499. 1Ο. οἶσθά νι κα" 
᾿ λῶς» Ἱππόλυτον. Φ. Οἴμοι» ΤεεοάβΟ8ΤΗ1» 
ορίποσ Ον Μνιτ]αε ποδῖδ 8ΠΠΟ” 
τεπι παίτεης Π]εριήπιιπι ἵπ Ντείαπι. 
ευπι ὀἰχίδρει ΔΝ ΤτΙΣ ν. 4901. 

νένιέ ϱεε/7/ηφμ6» βαίέγφμεΣ 
Δ/γγγήα, ῥαήγε αμάίο, δμσρίγλα αμ πὴὲ 

ἀὐ ἱπῃο' 

Β 

5 επ 
Δείό /6[α.: 

πεαῖΊε ἂἆ φμκρίτία Ῥμαεάτας Ναινίκ., αἲί» 
τες Ί]]α ας ἀεδιεταῖ ασεὶἰρίειῃς.  ΠΗπίης --- 
ϐι/γάνει σέθεν τόδε ἴαπιυπιάειη φἰσηήβεαϊ ας 
σῆς καρδίας Νε Θρενῶν «ὤνθάπτεται Ἱτπ 
Μεά. ν. σε, Πε]. ν. οό6. 

Ὑ5. 919. Ἰδσιτῃγ ἵῃ Ρατῖς, 0οἆ. 

Τοῦδ᾽ αὖβις ὤνδρὸς λίσσοµαι σιγῷν πέρι. 

πϊμί ρ]αςεπῖ νοσες μὲ «οἱ]οσαπία πα Εάἰ- 
τἶδ: πιο ΙΠ εοἀεπ Οοά. ἵηπ ν. ᾱ14. αἆ 
παῖδας ΠΙΕΠΙΟΥ4ΠΕΗΥ ᾽Ακάμας καὶ Δημιφῶν' 
ΗΙρροϊγτο έπεραε ν. 494 

δοεβευφε σενα οἱἱγρέ εἲ Φεηέλάθ 
2451/2. 

απ Εοηεγ ΟβἴαΙοϱο 1Ἠος  ποπιπαιί » 
απία ἅπκ ενα Αιπεπίεπδίπα  ΊΜεῃα- 

ο πεις» ΄Ετασϊεῖς αἱΐδᾳιια οοΙΠΠΙΕΙΠΟΙΑΠ« 
τάς {απο παπι ἵπ σαδιτίς ΟταςσοΓή αά 
τοῖαπα Ίμνοπες ρτίπιατ]ς δορ/. ΡΙΙ]οος, 
γ. 5640 

Φοίνιξ ϐ᾽ ὃ πρέσβυς. οἵτε Θητέως όροι. 

Σω7ὲρ, Πες. ν. 159 εμ]Π5δ εκ ΠΗετασ]ἰάϊς 
ν58. 356» 36» ἴαείατε -}. {ζωη ἆς- 
Ῥηειατ 4ε Ἐερ. ΑΙΜΕΠ. Η1, ς.ΙΝ., α αἱ 
ἀᾳ 1 Πεείάϊδ ραϊισα ἀθαῖς ἵῃπ Τμεσεο ς. 

ϱ ΧΧΧ. Ρίτα» Πες ῥρτοῖγῖια, ποϊανίτ Λέο, 
Πεἰηείως ἵπ Βρὶςι. {{ ὑαδὲμὲ ν. σ3. --- 
Ώο Πϊδ ου ΕΙΙοΙῖ5 δῖο Ιοφυίτατ Ον) 
Ῥμαεάτα, τῖ Ποά μπα ΠπΙΠί Ροδτα νὶάσατατ 
εχδιρεταΓε» αἴηῖε αὐιδις Ἱησεπίο., ἁαπι 
Ία Εαοῖτ Ηἱρροϊγτο κετῖδεπτεπι Ερ. ΙΥ., 
1293 

᾿«{αάδε εξ /αγε επ πιο ἠδδὲς ϱή05 
2272 ο/26έ5 

(άἆμο [απζυπι πονῖτ Τηοείήας εκ Ῥ]αράτας 
᾿1εδεΓ1η » Θ/11ο 2031 Ο1115 ἐπο οσα [μὲ 
10)/ε){) 

Νο” ἐδο 1οὐ]εμαξοζμ ασ» ο ἐ]ε Γωῤές 
Ο ο ἐπῶπο Ποοῤίωγα δὲ, ῥήσβεγγέηὲ 

ΓΕΑ. 
{η ππεαίο η γίτοεγα γυρίς ΤογεΠ). 

πος νοιππι ΙΠρίοδο πο γἱάρειτ ἅπιος 
τε Ιομβε πωασίς ἱπρίατῃ. --- Αμρρώς 

σε 9 μας” 



198 

ῬΠασάτα, 1Π αἰπαηίε ἴ4ΙΠΕΠ ΙΠΑΙΕΓ Υ. 9150 

Φιλῶ τέκν᾽» ἄλλῃ δ ἐν τύχῃ χειμάζομαι ' 

Ιἱδεγο ϱε]ίσος οσῶ αὐ]α ΠεΠρεσια{ε ἑάΕ{0Υ 

Ψοτοιπι κχειµάζέσθαι ἂε εοτροτς εἴἶαπα 

οηϊπιία με πιοτοίς αἁΠίρίεισι αἲβσίε ἔσ. 

Φραμήεπι. ἵπ «γῤίοβἠ. Ἀλπ. Υ. 364. νό» 
σεις χειμάζεσθαι Ῥίαο ἀἰκίι Τμεβεῖ. Ρ. 

17ο. Δ. πάθεσι χειμαζοµένους Ῥογρή}γήι5 
Σἱο1εΥ. Ομπεξτ. Ψ. Ρ. ὅσ, 6. 

ὃ9, α1ό. ᾽Αγνὰς μὲν, ὦ παῖ» χεῖρας αἵ - 

µατος Φέρει] ἴπ Ὠγαηαϊίε Χρ. Πάσα. 

νετ5. εδ 729. ᾽Αγνὼς γὰρ. ὦγνὰς χεῖρας 

αἱμάτων Φέρει. Φορεῖς ἵπ Γωγίρ. νεῖδα 

ἀπο καἶτεπι ἁαπί Οοάά. Ρατῖδ. ἵη εοτη 

Φ]Ίτετο οββσεῶς εκ Οεά, Έ. νδδ. 1915” 
9. οἷς δεΠρυπτς» 

καὶ θαῦμά γ᾿ οὐδὲν, ἓν τοσοῖεδε πήµασι 
Διπλᾶ σε πενθεῖν, καὶ διπλᾶ Φορεῖν κακώ. 

οδι ἴ]]αά Φορεῖν αλα ποιῖες ἴπ δορ]ιος]εῖς. 

9. 317. Χεῖρες μὲν ἀγναὶ» Φρὺν δ᾽ ἔχει 
µἰασμάτι.] Μιάσµατα Ἰεσίιτιταριιά άἄ1ῤεῃ. 

ΧΙ. Ρ. 53ο. ). Εκ Απίπιααν. Οσαω- 

ῥομὲ ἀϊδοσιο Βαγηετίώς Ροϊυϊδδεϊ ΥεΙδΙΙΠΙ 

8056 οχ ΠΗΙμρο]γιο » αποπα τετ Ιπίοτ 

γεΠα]ας Ἱποοτίαε Ττα8. Ρ. 515. Υ. 415. 

Ἐοεία ε5ῖ Ἰεειῖο µίασμά τι. Ρη8εήΤα ιό” 

Φέεσε ν. 6έδ», 

Ίεσρεγα ζαῦσ ωὐ]ᾳ» ο) ἠήαεία ο 1100έΠ5 
7 ιοἱ πη{01 {412. 

Γοτο ἀῑσεθαι εἰιδάεπι ὨΠεϊαπίτα, Ἠει- 
ου]α ἵπ Οεῖα ν. οόἡ4. -- ἑΏπογεης οί” 
115 πηζΜί» οεζενία πάς εἰίς Ἠες ΕΠΙΤΠ 
]]α «εε]ἠς εοσῖτανεταϊ: «αεεγάο» ἵπ ατα- 

11 Όνηεσ. ν. 449. ϱβ/οΗΐ ᾖίπο εἴο. 
Ομέν ὡοέ(ς αξ πηαηέθες τωβρίω ης αμέ 
{ω ῥεοίογε ΠΙΟΙ 21 ἐ. ἵπ Βγρ. Οτερίε 
ν. οί 16495 

Με. “Αγγὸς γάρ εἶμι κεῖραφ. Ορ. ᾽Αλλ οὗ 
τὰς Φρένα. 

-- Ώιο 5εᾳᾳ. Ψειςας δίς αάᾗίδεί ἡ Θερὸ 
τόκος τα 1/1. Χ. Π. Υ. Τ05» 

Κοὶ πῶς ὁρῷῶ λησταῖς σε συνηρτημένον 
Οὐδ) ἐξἐπακτοῦ πημονῆς ἐχθρῶν τινὸς » 
Φίλεο δ ὠπόλλυσ᾽ οὖκ ὤκονθ) ἐκουσίωῶφι 

Φς ἴδια δοπὶρφίσ5ε γἰάετισ «{μοίοςς 

Α 

Ῥ 

ι 

ι. ο ν ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΝδ 

Ἡς, 329. Τί φὰρ τὸ δεινὸν τοῦθ.» ὅ σε 
ἐξαίρει θανεῖν] Δριά Πο8 ΠΟΠ ἴαηΙΙΙΠΙ Ροξ« 
τας 56 αοδνίς ετἰαπι Φοπίρῖοϊες ἐπαίρειν 
{πνοπΙτΗῖ » 4πο πιοάο Ἱς Ροπὶ νἰάειιας 
ἐξαίρειν» αἳ νὶκ αΏοὶ ροδίίαπι τερεπεῖαςς 
απὶαίτ Ἱ]ιά Ἠΐπο ἠ{αγλαμαως ἵῃ Εωγ. 
δΗρρΙ. ν. 581. Οὔτοι μ᾿ ἐπαίρες» ὥστε 
θυμῶσαι Φρέναςο Τοῖς σοῖσι κόμποις" [πετ 
ἶ6 Ίοεα5 υῖ ψειδις τεσοτάετ» μτρίάαι 
Ρτοςυ] ἁποίο» ο πεπα», παί πδφμα!ῃ αἰίς 
Ρἱ Ἰθοίαπι» εχηῖδεί εκ Οἡ/}1έρρο Φιτοῖςφ 
(6αἱεπμς ἂε Ὀοσπι. Π10Ρ. ει Ρ/ά/02. Τ.. 
ΠΠ. Ὁ. 1. Ρ. 965. 98» 

"Ο ὀυμὸς αὐτὸν τῶν Φρενῶν ἐξῇρ᾽ ἄνω 

νι]σατιτ» ἐξμῆρεν ὤνω. Όρίίπε Τήεοσπίς 
ν. 631. Ώιπερ μὴ θωμοῦ κρέσσων νόος » αἰὲν 
ἐν ταις --- κεῖται. Βἰιαεάταπι ὑπ ἄτης ὅ 
θυμὸς» τοῦ νοῦ 9ἶνε τῆς γνώμης κρείσσων» 
ἐξβρε θανεῖν. εκ ΡΙϊ]οδορ]ῖς πίτα ἁπσί 
Ροβδεηῖ» αἨαε Πας Ποῦ 5υπῖ Ιοεί: εχ 
Οτατ. 1 γευτβί ο. Τ,εοεῖαῖ, Ρ. 150. δ5ὲ- 
πατῖος ἵαΠΤΙΠΙ αἱδοτίδαπι» αιί ππΠῖ 54Ώε 
νἰάεπίυς επίαϊη ᾖωγρίαεἰ : 

"Ὅταν φὰρ ὀργἡ δαιμόνων βλάπτῃ τινὰν 
Τοῦτ) αὐτὸ πρῶτον ἐξαφαιρεῖτωι Φρενῶν» 
Τὸν νοῦν τὸν ἐσθλὸν , εἰς δὲ τὴν γείρω τρέπεε 
Γνώμήν» ἓν) εἰδῇ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνει 

Ὑ6. 994. Οὐ δῆτ) ἑκοῦσά ᾿» ἐν δὲ σοὶ 
λελείψομαι.] Λο ει ἱάεη νο), ΠεΠι- 
Ρο ἐάσω σ᾿ ἁμαρτεῖν ' ἐν δὲ σοὶ (κριτῇ) λε- 
λείψομαι. Βήαεάγα {6716ῃ ωαΐοε γ{ηεαΓ» 
ααῖ» ΥεΓάπῃ 1ης ἀάδος δῖνε Ροτῖα5 σεᾷ 
αεφμἑείσαπι {μ 12 ἠμαδοίοι, ΜΙΠΙπιε Πιῖ« 
ταπάιπι εδε. Ππιεερτετίοις Πα] ΙΠπτε]]εσῖας 
αὐαε νἱπς εγιά1{ςδῖπηῖς ΊΠ οὐδὲ σοῦ λελεί- 
Ψομαι νιΙάευαπτις ππυταπάα. ἵΜαΙΠρ]εκ 
Ὅδιις οοῖ ἵπ ταΠυής ρταεροβίτ]οπίς. {η 
ΦΜο ΠΟ σας ει ῥοσία νἰάείατ νεὶ 
{γή / 719 ἐν τούτῳ 4ποφε ἀῑείτας α- 
115 σώζεσθαι» νεὶ δυστυκχεῖν δοβἠ. ΔΙ. 
ν. 510. Ἅ«γο/)ή. Βατ. ν. 1497. εἰς. 
Ά1εο φιἰάεπι ἑωαίοίος νεὶ αγδἠγαία., τῷ 
ν᾿ ἐμῷ δοκῷ (α/ήήηαεβο, ΡΙεπο ἀῑεερατις 
ΠΟΠ ἴΔΠΙΙΠΙ » ὥς 9 ἐμοὶ χρῇσθαι κριτῇβ»ο 
(2/1. Α]ο. «οι ) ὥς Υ᾿ ἐμοὶ κριτῇ. εἲ 
εοπῖτας τις αάπις ὥς γ ἐμοὶ» Πρίεῤα- 
η δορήοςά «ἀπιρήίάς (Ίος ΟαΓ. 

Του- 
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Τοµρίως ατεῖσῖε Έπιι ἵπ ιδωέα, Ἡ ο Ρ. 157.) Α ἱπίτα ν. 4915 1 0Η ῥοίεγαπη, Ἰληιῆτς 
«εὰ εἰ παρ ἐμοίγε κριῇ παρ ἐμοίγε" 
ταπάθιη ετίαϊη ἔν ν΄ ἐμοί -Εωγέρίάε αρ. 
Μοῤαει/ Ῥ. 996. 9580 

Ὡς ἔν ν᾿ ἐμοὶ κρ]νοιτ’ ἂν οὐ καλῶς Φρονεῖν» 

΄7ε0 φάει ἑμαζοῖο ΠΟΠ Γεοίέ 5αβεγε νὲ- 
ἀεγείώγς ἐν σοὶ Ἰερῖτις ἵῃ ΕΠπΙΕΠ. «4έ- 
οὐ) εν. 419. ΙὈὶ Ότεδτε αἆ ΜΙπεΙναπι » 
πρῖνον δ/κην Πράξας γὰρ ἐν σοὶ πανταχῇ 
πάδ αἰνέσω" τε επὀπῃ {μαῖεε φιοοιφε 
714 ΕΥΕΕΓΗἱ οθ{/ζμάάδο; 9ἴνε αεφμέεδεῶι 
1η ἐο {οί Ρτουῖ τεεῖε εερίτ Ο85. 
ὐτειεᾖ. 
ὃ ἔν τ) ἐκείνῳ κὠν ἐμοὶ Φαΐνῃ κακό. Πε- 
Ιοάογ. Ἶι. Ἱν Ῥ. 44ο εἶ δὲ κἀὶ πρότερον» 
ἐν σοὶ καταλείψω τὴν σκέψιν. 

Ὑς. 996. Καὶ σῶν γε γονάτων οὗ µεθήσο- 
µαί ποτε.] Ἐκ ἆποῦις εποϊαῖα 6ο. ἃ 
{Μιωργανίο Ἰεεῖο πιΒΙ Ῥτίδςα γνΙάετΙ» 
Καὶ τῶνδε νονότων ' ᾖπέερέ δε» 9 υ8ε 
Νυιτὶχ Ίῃ 5εεΠα. ἀῑπι Ίδια ἀῑεεῦαῖ, αἴΠ” 
Ῥ]εεϊεῦατασ: 3 τῶνδε γονάτων τεεῖε σῶν 
φονάτων Αἀδεπρίωπι Ἡς ΙΠιετρτεῖαϊ]ο » 
ο .πι αὔδοίε νοευ]α ε ΡταεῬεῖ ἵπ Ίος 
νειδιι Πεςτίοπειη Οοάεχ Ρατίς. --- Ρεαεῃ- 
τἶ5 νεῖδις 3407. Κάκ᾽ » ὦ τᾶλαμα » σὀὸὶ 
πάδ. εἶ πεύσῃ» κακὰ» δεΠεηΙα ΜΥΓ- 
τηας αποαφμεττίθηῖτ Ονέζέως Μετ. Χ. αἴαε 
ν. 419. αἆ Νυιτίσεπι» ἀέισοέσε αμί ἀεδίπε 

Οχέι Όωσεγεγε φίά ἀο]εσης οεε]ώς ετέ 
σμοᾷ «οέΓε Ἰάδογα.. θᾶπι ΡΗΔεάται βα- 
εἰπόες ἀῑεεπῖεπι ΓαΕἷΐ 

Ομεί ῥγωέέ εεβεγες ἕω οἷε {Πέ αἷε νἱοίεηοε» 
Τη Γγεπέγας ἆ βΟΓΓΕΜΓ» σὲ 76 00 ἐ6 

ϱ/ε]ςόο 

Ὑς. 340. ΦΑΙ. ολ] δοΐπιει Ἱ]ιά 
Ῥ]ταεάτα ἀῑχίςδε γυἰάεῦαϊητ ΑΗ 71οέ0ς; πιῖ- 
Ἡϊ νετο. ναττῖεϊ εοπιτοπεπάμπῃ» Ἡτ αἆ 
Ἠ]υά ᾿Ολῇ πιοκ Ἱπτεπεσεττ Ῥμαεάτα, τὸ 
μέντοι πρᾶγμ ἐμοὸ τιωὴν Φέρει" αἰφιὰ 
γεγο Γε; ὁτίς 111 επ Φἰογίοσα. ἴρδα απῖ- 
ἀεπι ΙπῖεβΊσεῃς τὰ ᾿Ολέσόαι α παπι επῖπι 
πατῖοης Ὑίπσετε ποπ Ροϊπεταῖ ΠΙΟΤΕΠΙ 5 
«νε Ρετ ΙΠεάῖαΠιο 5εΙ 4ο 5εηεσε πιος- 
τὶς νἰῖαπι ΒΠτ6 ἀεστενειαῖ» Ἠηϊ πιοτίθ ηε- 
9 Ῥιαεγετίετεῖ » εἳ εὐκλεὴρ Πποτετείησς 

Βωγέρ. ΗΠΙρρο]. ν. 1350. Σὺ 

Β 

6ο 

0 

Κύπριν κρατῆσαι., κατθανεῖν ἔδοξέ µοι Κρά- 
τιστον «ΟΠΕ. Υ95. 419. εἴ δέ. 687. Δἲ- 
αἩα {η Ἠυπε δεηςΙπῃ νετοαπι ᾿Ολᾷ σορῖτ 
εἴ 5εᾳεπτία δελοίασία απὶ απἰάςπι ἴδῖα 
εΓ]ρς!ῖ: ἐὰν μή µοι εἴπῃς ἁποθανῃ --- εἶτα 
(Φαίδρα) Φησὶνο ἀπολοῦμαι' τὸ δὲ ἀπολέ- 
σθαι μετιμήν μοι Φέρει. --- 24 ΠεΠτεΠη 1άεπι 
1]ε νετςυπῃ επἰαπὶ τεςεῖε πϊμῖ νἰάετατ ΙΠῖτεί- 
Ρτεϊατιαδ: ἡ δὲ Τροῦς» μὴ νοήσασα τὸ πρᾶγ» 
μα. Φήσὶν» εἰ τιωήν σοι Φέρει τὸ πρᾶγμα» 
διὰ τὶ» --- κρύπτεις τῷ καλὰο ἐμοῦ παρα” 
καλούσης σε λέγειν αὐτά. Ρτορῖετεα ππιΙ- 
ἴατα Ιπτεγρυπετίοηε φετῖραῖ -- Κάπειτα 
κρύπτεις χρῇσθ᾽» ἱπγουμένης ἐμοῦ. ΠιΕΠΙΟΤΗΕ 
οδεᾖο/. εἴ α1ἴεταὮ] Ἱεετίοπειῃ», Κῶὤτειτα κρύ- 
πτειςο χρῇσθ᾽ Ἱκνουμένης ἐμοῦ. ἐμοὶ, αποά 
ἀαῖ Οο0ἀ. Ρατὶς. νἰτοδιπι εδςεῖ 11 ας 668- 
4ε. ἵες ἴαΠΠΕΠ ροϊυεταῖ ΠΟΠ δετῖοΙ. 

Κάπειτα κρύπτεις χρῇσύ᾽ Ἱκνουμένην ἐμέ. 

Ὑ9. 931. Ἐκ τῶν γὰρ ἐσθλῶν αἰσχρὰ µη» 
χανύμεθα. ] Ουἱρρεπί εε]ατεπι βοπέ ῥο- 
πεπίά τηᾷμε ἐγρία 1Ωζεβίπαπιμγ. Λᾷ 
Ἠαες 4οφε αΙαάγαῖ γετα]αε τεδροΏςΗΠη 
Οὐκοῦν λέγουσα τιμιωτέρα Φανῃ. «4ἱφιὲ 
74 δὲ αζλεγὴς ἐδίών ΠηάΙσὲ γἐαεδεγὲς ᾖο- 
Λογαηάα. Ηυο Ρεγῖπεηϊ ἵῃ Φσμο]ᾖϊφ, Ρτρθ- 
τεΓ οΕἴΕΓΔ» σε(βασμιωτέρα ἐμοὶ Φανῇ τὸ οὗ- 
τως ὠπόῤῥητά µοι θαῤῥοῦσα, {εμαμάγέ ηἰιο« 
οµε νετρᾶ 5πο πιοάμ]ο τεβτυτα α {. 
Δεηέ/εῖο Επι. ἵπ {ελ. Ῥ. 1ΟΙ. δεά ΕΞ 
εἵ αἲῖο Ιεοτῖίο Πρτοταπη γψείεταπι ἵηπ πο 
Οοάἵειπι θ4ωςσγῶνέ2., ΡΙβεςεγ[ῖπι δοῤο]α- 
σέῶε ΠΙΕΠΙΟΤΑΙ8», Ἐν τῶν γὰρ αἰσχρῶν ἐσθλὰ 
μ. -- ὅ ἐστιν, ἸπηπῖΕι πειρᾷμαι γὰρ ἀπὸ 
πορνείαε ἐκῶνγεἴν» εἰς σωφροσύνην δὲ π]δῇ- 
σαι διὸ ἐν σιωπῇ β2ύλομαι ὠποθανεῖν. 

Ὑς. 934. "Απελθε. π. ϐ. δεξιάν τ᾽ ἐμὴρ 
µέθεε] Εκ υπο Οοὰ, ΕΙοτ. τεεερί, Ῥτο 
δεξιᾶς τ᾽ ἐμῖῇς µέθες" πεηΠθ επῖπι αἱίογιαπι 
εοΠπξδεπδΗς εταῖ εχδρεσϊαπα!]5. Ίπ. ΙεστίοἸθ 
πϊηῖπιε ἁποία» {ήεσίΑίο 4 ποφῦε ρτοῦαῖα» 
4 παπι δατῖς αάβτπιαδαατ Ας... λανεο» 
πιπ]φε. ἴπ ΡΠοεῃ. Υ. 512, ποῖαῖα, Όα- 
γομο Ῥταεϊυχίς ιδεᾖοᾷ, 1 α{γέορᾖ, ΕἰΕῖο 
Υ. 43ο 

Ἓβο 
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178. 337. "Ω τλῆμον» οἷον. μῆτερ, ἡρά» Α Τδυπτας 4 βαΓΠεπίοφ. ΡΤΟΙδΙ5 68656 ρίε« 
σόης ἔρον ] Ἠϊτπε ῬΒμαεάϊα έερέεσε. ΗΙΡΡ. 
ν. 119, «ΕαίαΙέ 1Ωεγῶό πηζΙγέ5 αισηοξδΟο 
2ηαὐμ. -- (σεπέγία 112 πῃς πασεγείς --- 
7επις, 156. --- ϱγοὐ} οπηΠε Ῥοεῦειμηη 
Μες Όμεγαί πείσμα, ια Λ{ποῖς ᾖο- 
γὲ Ώε]ωμεία ὤππογε εἰες 11 ΣΕΙΡΕΣ 
Φε. ΟνΙώΙὶ Ερ. ΤΙΝ. Πετ. ν. 54. Γογ» 
ση --- 8ὲ Γεηως ε Ιοίζ δεί ἐγέῤωία 
βε]αξ: --- Βατρήσἒ παΐέεΓ» «ἀεεεβρίο εωύ- 
αλίαᾳ ἐσα}ο» εἲς. 3ΠΗΠ εἴἶαπι 4ΠΙΟΓΕΠΙ 
Ἐυτίρίάεα νε]υῖ σεπετῖ [ῖα]επι εχειιδαῖ 
ο Ποβαπιπιοάο Υ5. 349. Ἐκεῖόθεν ἡμεῖς οὗ 
γεωστὶ δυστυχεῖς. Ἠὶςο ΕΟΓΞΕΏ Ίοἱα φώοφμε 
σἐγέαε ἐλοῖα Γαδι]α Ογείαε η υαε ἀῑεῖτατ 
«ιοπίο. Ε]ά. ΝΙ. 5δ, α]ϊεμϊ ν]άετί Ρο- 
τηεγαῖ τείταεἴαπάα» ΠοὮ πηΠῖ, 

Ὑς. 998. -- 3 τί Φὴς τόδε] Ου Πὶς 
ει η Ὀίαμε φὺς εετιδεπάμπι εἀιείτ, Ο1α:. 
Εεωίῤίας ΕΔΙΣ4ΊΠ ΠἩδατιαπι, αΠαΠΙΗπΠΙ Τ6: 
εοτάοτ» ἴΤαά[ξ., 6Ισ Ἠαο Ιπ Ρρατῖε ἀδδεῃ”- 
ται α- νετείρας Οταπιπιατῖοίδ. ΑΠΟΓΙΠΙ 
φεπῖεηξίαπι επατταϊ ΓΕἐγηιοίοσις ἵπ Υ. --- 
Ὑς. 339. Σὺ δ᾽ ὦ τ. ΡΙ4εῦεῖ Οοἆ. Εἰος. 
Πὶς Ῥταεσίαϊ γυ]σαῖηπῃ Σύ τ) ὦ τ. --- Ραιι- 
1ο Ῥο5ῖ τεεῖε Ἱερίτις Ὑ5. 941. Τρίτη δ᾽ 
ἐγὼ δύστηνος ὡς ὠπόλλυμαι' Ἐσάεπι αριιά 
Ονίίωπι: ΑΕ εΡο ΠώΠρο πε Γογίε ῥαγω2 
Πἡποῖα οΓεαγο 1 σοείας {εσες ο ἑπα 
Φεπέές εο. Ῥεῃδι ἀἴνετο Ρατ αριά 
Ἐυπιάεπι» Ομαγίές ἐπ επεπερἠὲς αάημπος- 
Ζᾳδο7 68ο. - 

Ἡ5. 945. ἹΠῶς ὢν σύ µοι λέξειας ὃ μ' 
ἐχρῆν λέγειν ] Ὀιέματι α 7ηο αἰσεμαα ἐν 
εἰοζεγεγέ; ὨδΙη {26} οφ. βίδείφωες 
Ίαες ἀῑοῖτ έεσαε ΡΙλεάτα ΗΙΡΡ. ν. 6275 
716114 Ὠϊάο 

1Ηοἱρό; ε[Γαγὲ, /ηεζζαφµε {η γοεε ΓΣΑ 

Αεῃπ. ΙΝΥ. 7ό. ἩἨοταπι νίπι απὶ δεηδετῖε, 
παῖυταπι Πίο θ1ἶαπι εχρτεδδαπι Εωγίρίας 
ξατοίτητ. --- Ἠος ἵπ νειδα., ᾧ "ν µ᾿ ἐ-᾽ 
αρῆν λέγει» Υιυὶρανίτ Δάγπερ. εχ πιαϊρϊ- 
πο Βάῑτίοπίδ, εὐΙ νυἱτί Πουτῖ ρηϊαπίῖ οᾱ- 
φεπῖρῖα5. επιεπάατίοπες ιδεα σετ. δΗΠῖ 
Ῥεπες πε Ὑἱπί αα]πηί εοττεεῖῖοπες ΙπΠ 
ΡΙπζαγη . «εοῇγήη εἲἴ ΦοβήοςβεΠι 
Ἠ]πο αταὶε αλαπάε Πουί, 414ε δεα/ίδεγο 

ο σ/οβἠ. Ώᾳ. νΥ. 16. 

της ηος Ιπσεπίο ἰπάίσπα, Ἠ]ιά, ὃ ὃν. 
βαερίης αὉ Εάῑτοτίοις εἰ Πὐτατιϊς ἵπ ὢν 
πιμῖαἔαπΙ » Πίο Ιοεαππ ποπ Ιηγεηῖτ. --- 
πϊἩῖ Ῥείδοπας εοπνεπΙεπ[ἰδδίπηις γειςιις 
εἳ Ιπάΐσηις νΙάετατ., απεπι 51ο δηπιετοῖ 
«{γἱίορήα μες Ἱτπάεπάμπ : νετε ἵαπεῃ 
Β6ΠΟ]. κεκωµῴδηται Ἰπαι]ῖ» ὁ στίχος οὗτος 
ὑπὸ ᾽Αριστοφάνους" Μαοῖτ οπίπι Πῖς ἵπ Εαίς, 
ν. 16. Ἱπιρεταῖοτεπι Γεπιοδίμεπεπ ἀῑςει- 

Β τεπι αἆ ΝΙείαῃ» 

Πῶς ἂν σύ µοι λέξειας» ἃ μὲ χρὴ λέγειν" 

πΌἱ Ρτίπιαε νοευ]αε νἶπι πε Δεγρίεγις αι- 
ἀεπι εερῖτ. δεᾖοῤίασέες «4γιπίοβΑ. νειδι5 
5εάεπι Ιπάϊσαϊ » Νυττςί5 οτἶαπι εχΗῖοετ 
ΤΕΣΡΟΗΣΗΠΗ. 

ὧ9. 346. Οὐ μάντις εἰμὶ τώφανῆ ννῶναι 
σαφῶς ] 1.,εσίτατ νειδις ἵπ ιδεῤο/ αἆ «4γί- 

1Π δεᾖοΙ αἆ Εμγίρ. 
Ηιρρ. αἆ νεϊδιπι αἀδετιρία ΡρταεσεάεΠ- 
ΕΠΙ. εἶςσ παροιµίαν µετῆκται», αἁ Πηπς Ρο: 
πας ρετείπετε νἱάεπτυΓ. παδαίαπι. αἴ ρᾳ- 
ἵο» Ππεπιοίατατῃ Ρατοεπιϊοσταραϊ5 νετετῖ- 
Ῥ5δ. «Ἔ7ά:220 ΤαΠΙΕΠ ἵπ Δάασ. ανω τηε 
πο” Οεαέρα.. ΤΠεασεπὶ Οπεπιοα Εελίο- 
ἀογέ Ἡ» Ῥ. 97. πῶς ταῦτα ἂν εἰδείην» 
ἀπεκρίνατο οὗ φὰρ δὴ μµαντικόν µε τόδε 
σπήλαιον ὠνέδειξε. ἩΝΟδΙΤΟ δἰπ]ε ἀῑςτιιπι 

Ῥ ἵπ Ηεευθα νετδι Ἱεσίτιτ 749. 

Δ 9. 947. ΤΙ τοῦ) ὃ δὴ λέγουσιν ὤνθρώ- 
πους ἐρῷν»] Δεξίως εοϊτῖδετο τεΠίΒΡαΙ 
ὃ δὴ λέγουσ᾽ (Ίος επῖπι 5ετὶϱῖ ἀεριῖτ, ποῃ 
λέγουσιν) ἐν ἀνθρώποις ἐρῶν” ΝΠεᾶεα Ον, 
Μει. 1, 19 ποέγΓΗΠα αῑῖς Πέ ορ ετέν 

«{ως α)έφωία οεΥ1Ε ο ηέ]ε ζΗΐο, ζμοῦ ἆ- 
΄πάΓε γοραίµγ. 

5 Εκ εοπἰεείιτα . ΠΠ πππαπάαπι Ῥαῖος 
α Οοἀιεῖρις οὐ]αίαπι Ἰεςεοπεπ πιε]ίο- 
επι ΠΙΙΠΙΠΙΕ δΡΕΓΠΕΤΕΠΙ. --- Νυτεῖςῖς ν. 
848 ἀἰεῖαπι ἆε Απιοζςρ "Ἠδιστον. --- 
ὤλφειγόν ϐ) ὅμα» 5ἰπα]ομδ, αὖαε Ρρ]ατίπ]α 
ἁαπῖμτ αριά Ροδτας » Εταδῖτα «οηΠτΠιᾶ» 
τεῖυτ» επι Ποταπ Γ,εεῖοτίοῃς σατῖς Ιῃπ. 
ΠΟΙΙΕΓΙΠΕ εἲἴ νλυκύπικρον Έρωτος κέντρον» 
ες ριειῖ ροτεπιίβδιπί Όεα παῖετ, Όμας 
ἄν ίοεπ οι πιῤδεοξ αΠλΑΓΗΓΣΕΠΙ (αἰωίᾖο 

ολ, 



ΙΝ ΕΌΟΚΙΡΙΡΙΕ5 

Όλτπι, ΓΧΙΚ., 18. "ο α 
αἹερίίεεῦηπτ αε ἀποδις Ιπεάμίς ἐερὶβίαπι- 
πιαιῖς ἠε]οσσγὲ ἀπο ἀῑδιίείια : 

Ψυκαπάται δυσέρῶτες » ὅσοι Φλόγα τὰν Φι- 
λόπαιδα 

Οἴδατε. τοῦ πικροῦ γευσάμενοι μέλιτος. 

Καλὸς γὰρ.» ναὶ Κύπριν» ὅλος καωλὲς» εἶ δ) 
ὤνιηρὸς» 

Ὁἷδε τὸ πικρὸν Ἔρως συγκεράσαι μέλιτι. 

Ὑ5. 9490. 'Ημεῖς ὃν εἶμεν θατέρω χεχρηµέ- 
ναι] 1 .ῖετα ροδδεῖ ΙΠτετδετῖ» Ἡμεῖς δ᾽ ἂν 
εἶμενθ.κ. Άίοι νεγο ἑῶέηο οεΠεεσΙΗ} ε- 
βετίσε ἄε ἠὲν ἀμοῦως α/{εγώπη ; 5οἱαΠῃ απ1ο- 
τὶς απιαγϊτίεπι. (σα]]ΐσυπι ἱπτετρτεῖεπῃ ποῖαξ 
Εεαεῤίης, οὐΙ 115» 5ἱ ἰά ασετεπι , ΠΙη]τα ρο5- 
Φε: σοτὶσἰ» ΡἱμΤα ἴ8Ιπεη Ιααάατῖς Ῥτορίες 
Αιτίσαπι {ΟΤΙΠΕΠΗ εἶμεν αττὶςῖτ Ἠιμηο νευδΗΙῃ 
Δ. Ώανες. ἵπ ΜἰδεεΙ]. Οπῖτ. Ρ. σ4ό6. αὈϊ 
«21586 ΠΠ] Παδεῦαῖ ος 5οτίὂετετ θωτέρῳ.᾽ 
ῥ Έτερος 5οτ]ὈΙξΙΓ πιοτθ 5οἰεπιπί Ατερος" τὸ 

ἕτερεν» Θάτερον" Ίος Πεςίϊτιτ ἵΠ θατέρου» 
θατέρῳ. ιτ η Γάησυα ϱµίδᾳ11ε 5ΗπΠης ρᾶ- 
ατία. {πετηηῖ εἰ ἵπ ἴρ]οις Οταεοῖ ποῃ- 
πυραΙθία ππλης αεοΙταῖ]., τὸν θάτερον νἱ- 
τἶοςε 5οΓ1ρεπῖες ποππΗῖς Ιη Τ,εχίσο βσµ- 
καΠίΐσε Χρύσιππος» λέγων τὸν θώτερον τῶν 
Διοσκούβων» ΡΤΟΡΙεΤΕΑ ἀἰοερατυτ ἐσχάτως 
Θαρβαρίζειν ο ἴεδῖε «Β1{σίᾖέο ἳπ Οά. Η. Ρ. 
οΊό. 37. ΑΠεϊοΓεΙη ἴαπΠεΠ Ἠαῦεραι 042. 
εἐρῥιων 4ἳο ἀειεείαὈατας» ΔΛ{επαπαγώη» 
ευἶμ5 

Ὁ θάτερος μὲν τοῖν δυοῖν Διοσκόροιν » 

φοϊατυτ ἀε ΡατὈαΓίδπιο 5επ επί (γα/η716- 
αέεο Ῥ. 195. δεὰ δαΐΐς εγαῖ εἶἴασςε 7ο. Ρέσγ- 
501114 ἵΏ Πεγοάίαη. Ρ. 439. -- ΟΙΠΙ νδ. 
αςτ», ςοπιρατεῖητ Μγτιπα Ονέζ/ Μει. Χ. 
Ἀσο. ΕοΠάΙάφµε -σεβε Γα{εγέν ναερε 1εΠΕί 
νοζε» ῥρμάἱδμμάσφιε γετδις ογα Τελής 
ἐν ὅ, οπή Γεᾖέσεηι οὐ πισέγε. 

Ὑ5. 5ο. Ἱππόλυτον αὐδᾷς 2 Φ. σοῦ τάδ» 
οὐκ ἐμοῦ κλύεις ] 

ΗΗβΛοῦγε/ αμ ΏὈ]εμα/ ΡΗ, ζε 
Τοἱ σα {ας 07226. 

Αποϊπίμ» 8εϊεπτες µ5υ5 ἵπ Ῥ]αεάτα 51138 

Β 

Ὀ 

πο Ρο Ιστ 5οἵ 

Φεά Ῥε Πο αμίάεπι Α εαπῖεαϊς Επερϊᾶοϊς. Ἠπς δρεεῖαῃς ἵῃ ΛΙ- 
εἰδῖαάα Ι Ρ/αεομίς Βοστατες Τ. Π. Ρ. 113. 
Ο: τὸ τοῦ Εὐριπίδου ἄρα συμβαίνει, ὦ ἸΑλ- 
κιβιάδη᾽ σοῦ ταδε κιγδυνεύεις ο ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ 
ἀκχκοέναι» οὔδ᾽ ἐγώ εἶμι ὃ ταῦτα λέγων» 
ὠλλό σύ. Ἱ]]ς αὐαΙπ ΙΓΝάΠΙΤΗ δἳτ ἀϊστιπῃ, 
πιοηβῖταϊ» εἶὰς 5εάεπι Ιπᾷΐίσαης. 3. 4. 
Λ{γείως Ν. Ι.. Ν. ο. ΧΧ. αος αιἶαπι 
Ρ/στοές εοσῖταῦαϊ ἵῃ ρτίῖπια Ρ]ατοηίσα δοι]- 
Ῥεης «µε; Τ. ΠΙ. Ρ. 57. Ο. ὥττ εἴ 
μὲν βούλει τὸ τοῦ Εὐριπίδου , καὶ τῶν αὐτοῦ 
(ες. ΡΗῖΟ» κ.ὶ τόγ᾽ ἑαυτοῦ » τωὲ ἑροίωςς) 
νὴ Δία συμβαίνει» σοῦ τᾶᾷδε.» οὐκ ἐμοῦ κλύ- 
εις. ἵπ Οτ. Η Ρἱατοπῖεα ΄Β, ΠΙ. Ρ. 497. Δ. 
ὥστε τὸ (τὸ τοῦ ) Ἐὐριπίδου φίγνεται. --- 

σὺ λέγεις ταῦτ᾽ οὖκ ἐγώ. 

Άπες {οτϊάεπι νετοα δἵ φοπ]ρεῖε οτῖαπι μα 
Γ{ρέάές. ετῖτ Π]αᾶ ρετάἰτὶ ἀταπιατίς Ιαῦ6ῃ- 
ἀππι ΕτασπΙεΏἴπη, δορῥοε]ές εδ Ε]δεῖτας 
ν. 6ρ6», Σύ τοι λέγεις νιν» {1ά εδῖ αὐτὰ ») 
οὖκ ἐγώ. ΔΟ Πΐ5 ἀἴνετσιπι Εωγέρζής Ιο- 
εὐπι ἀεεϊσηανίτ «4γάέάοι Τ. 11, Ρ. 56. 
Ο. ἵπ 5, καὶ μὴν οὐκ ἐμὸς ὃ μῦθος, ἔφη 
ὃ Πλάτων» τὸ τοῦ Ἐὐριπίδου πωσπαίζων. 
ετιαῖ επίπι ὀσοβαίερ ἵπ Ἰμπο Ἰοσίης 
Εαν }εὔδί Ῥ. Η. Ρ. 584. ιδ, ἐν τιν)» 
που], δράµατι Ἑὐριπίδης οὕτως ἔφη. -- 
σοῦ τάδ οὐκ ἐμοῦ κλύεις" προσπαίζων οὖν ὅὃ 
Πλάτων εἰς τὸ τοῦ Εὐριπίδου Ἰωμβεῖον ἔφη ο 
οὖκ ἐωοὶ (Τ,. οὐκ ἐμὸς ) ὃ μῦθος. αἴπι 
Ῥ/αοπίς Ἐτγχίπιδεμας 1 8ΥπιροῬ. Τ. 
ΤΠ. Ῥ. 177. Δ. οαἰϊαι ποπηατίπι Τὴν Εὺ- 
ριπίδου Μελανίππην Ώες 83Π8 ΠΟΦΙΤΗΠΙ ες 
Ἠ]ρρο]γίε, 5εά νείδιπι αἰ]ιάευας {ίαπι 
ΠΟΡΙΙΕΠΙ 9 

Οὖκ ἐμὸς ὃ μῦδος» ἆλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα" 

απο Ῥ]Η]οδορΠαπι ΟταΠίοπεπι 5µαπι ζμ" 
Γ{ρ]άἠς φαρῖεης ἴπεμοαῦαι Μεἰαπῖρρε, Λίες 
πει ο ΦΕΓΊΠΟ εἰ; δεί Φ 6) βγᾶς- 
σερ; Ομ Πογαί, δεῖπ. Π. Ες]. 
πς ο. 

ψς. 459. Οἵ µοι» σί λέξεις» τέκνεν» ὥς μ᾿ 
ὠπώλεσας. ] Ἐσι 15 5ετ]ρεπάϊ πιοάμ5. Ρτο 
τί λέγεις» ἵπ ταίρας Γωγέρία! ρεευ]ατῖςς 
ΊἩ εις Ηεειόαε Υ. 590, 1Ι91. [οηίβ 
ν. 11185 τερεΓεπῖατ Οἴμοιο τί λέξεις» 
ΡΙοεη, Ψ, 1900. Οἳ γὼ» τί λέξεις» υὈῖν 

Ώ ἆ νε]ας 



τ 

ορς ἓ, ς.  Ἡ ΑΟΝΟΤΑΠΚΣΙΦΝΕΗΣς 

νοῖυῖ Ιπεετρτείαπιεπτήπ]» λέγει αἱδογο]- Α νε. 369: Ίαες 1δὶ ἀῑχίςςεε Πησίτις αἱ 01ος 
τητ ἴπ 6οἆ, 1,εῖά. ππο ἀεπιιτα αά Εάῑε. 
α πιε οοἶατο» εἰἴ αἆ Πεςμύας ν. 590. 
ὠντὶ τοῦ λέγει. Ε-]εηαε ν. Ἴδ5δ. Πᾶῶς 
Φή:Σ τί λέξεις; ὥς μ᾿ ἀπώλεσας» γύναι» 
Ἰεάςδα Υ. τ219. Οἵ μοι τί λέξεις» ὥς μ᾿ 
ἀπώλεσας. γύναι' απἱ νεῖδας Τουόεπι Ἱ]- 
τετῖς. φεπρῖις ε5ι ἵπ ἁγαμαίε Χρ. ΤΠ. 
408. -- Εκ Πῖς ρείππι Παεῖ» 11 Ἠ0- 
κιτο νειςυ ἀῑςτιποτΙιοπθιῃ α τη τεςῖθ π)ι]- 
ταίαπῃ» ἀείπάᾶς ἀῑδεαηϊ Ἠος ετἴαπι εχεπιρ]ο 
Οοτιεσῖθίεδ» αΠεπι Πδατη Ἠεῦεαί Δισῖο- 
τη Εοτπ μίας Ιοᾳμεπάϊ ἀἰῆσεπτεγ αἴϊεη- 
ἀϊξδεε: 5 εεττε 1οοτῖς {ατεσίτυτ Οἱ. Κεὺ- 
Λίως Ἠσπο ϱπσαμε νειδιπι δἳρῖ ἐγηςίτα 
5ο]]οΙἵατΗπῃ» 4ἱο δοτίρεπάυσι Ῥηϊαδαϊ» 
Τί λέγεις» ὦ τέκνον: αΏῖ Τί λέξω τέκνον. --- 
Δ]Ιο5 τα Ιοᾳμυῖος ποπ τοσοτάοτ: ἀῑδῖαὶ 
επῖπι ιδορῥοεί ἵπ ΡΗ]]οσϊ, ν. 1907, ”ΩὪ 
Ζεῦς τί λέξεις» ἨὈὶ τος Ῥ]ωητα ἀῑστυτατα. 
Ἱπτειτυπηρίτ Ὀἶγδδες: ἵῃπ ΄ΓιαεΠίη. ν. 754 
Οὔ μοι» τίν᾽ ἐξήνεγκας , ὦ τέκνον ο λόγον..ΡΠ]- 
Ιοεῖ. Υ. ΟΙ4, ἃά Π]ηά Ργτ]Ηή δεῖ ὼρ ἐς 
Ἔροίαν σε πλεῖν Πρὸς τοὺς ᾽Αγαιοὺς καὶ τῶν 
(1.. τὸν εωπι ὡσαάσετο» Πο"ῖν 455.) Α- 
πρειδῶν στόλον Ῥμή[οστεῖες» Οἵ μοι" τί εἷ- 
πας» 9επρδετίπι Ρο[η5» τί μ᾿ εἶπας»/ 

ὧς. οσσ. Τυναῖκες» οὓκ ἀνάσφετ᾽' οὐκ ἀνέ-- 

ἔομαι Ζῶσ᾽'] 1π Ζῶσ' ε5δο 5αὐκίστεῃ- 
να τοστο πιοπαῖῖ 6. Οα1έετν. Έαες 

εἲ 5εαυεπιῖα 5πηῖ ζετῖε ἵαία. υῖ οτα[ῖο- 
τής Γοτπιαπῃ ΟΙΠΠΕΙΠ ἀῑεεπιῖς. ρεστητοατῖο-- 
πὶ Ῥοδτα εερἰεπῖος αεςοϊηΏιοάα55ε νἰάεα- 
τατ. Ὀεστε νο]αῖτ, οὐκ ὦνασχετ᾽ ἔλεξε' νε] 
εὐκ ἀναχετὰ ταῦτ ἐστιν -«Ι/ήβήσηες» εἴ 
Ἀεπαγεβμς αριἀ «4ἱβεμ. ΥΠΙ., Ῥ. 549. 
Ὦτ, ΧΙ. Ρ. 56ο, Δ. οῤβοε/ε ΠΠϊαῃ« 
τητ», οἷς αλαμοτίες Ιοᾳμἴηπι. --- Ώεςες 

 πΠΟΣ νειμ]αὮ» 
ἐχθρὸν ἦμαα» ἐχθρὸν εἶσορῷ Φάέος.. 

πο πος. {αεῖε ετοίαπι ντο Ἀήαρβπο ἵτ 
ππεπτεπι γεπἰτο Ροτηἰδ5α νε] εἶσορῶν γΥεὶ εἶ- 
σορᾶν. -- Ῥετρ]αεεπῖ Πῖο εἴίαπι ἰδία» 

"ρίψω» µεθήσω σῶμ ἀπθλλαχθήσομαι 
Έίου θανοῦσα" 

ψε]ατ νεπεπιεπΏϊ πιοία οσοποϊϊῖαῖαα οοἩ- 
στυα. --- Πο αοφάε νετδης τταηδῖι ης 
η 5υῦπι ἅταπια (ομάέο. Ομτῖδι Γαϊς 

τυπῃ ἡατία . 

Τυναῖκες» οὐκ ὠνέξετ᾽, οὖν ἀνέξομαιο 
δῬίψω. µεθήσωῳ σῶμ», ἁπαλλαγήσομαςε 
Ῥέου θανοῦσα᾿ χαΐρετ᾽' οὖκ ἔτ᾽ εἴμ ἐγώ: 

Τ]ς οπἱδςαπ., ποβδῖτῖς φαἶταιι Ἱπ Εάάς. 
νοτςυῃ Πρροϊψιί 955. ΠΟΠ οἱίτες ας πος- 
]εσίθςε πποηβῖταϊ ἁταππαιῖς ν. 1οου. Νῖν. 
δ) ἐχβρὸν ωαρο ἐχβρὸν εἰσορῷ Φάος. Ἠ]πο: 

Β. ευανίὴς Τ]μὰ ἁπαλλαγήσόμαι Πεπηϊπῖ Ρἵον- 
Ῥαδϊτατ ρτας ἔοτιπα Ἑητίρ]άθαΣ: 9πας ϱ0ξ 
εορπονετῖϊτ» ἵπ νεϊςσα» αεί ἀαὶ ὠγερήα» 
ή θ)σ. ἴπ. Υ. ἘῬοιωτία»ς ΠΟΠ ῥιφέντ». 
5εὰ ῥιφβέντα πετίρειπῃ. οι οεησευῖτ. αξ 
1π Απάτοσι, ν. το.. 

Ὑς. απο. --- Κύπρις οὖν ἄρ ἦν δεὺς ν. 
Αλλ’ εἴ τι μεῖζον ὤλλο »/γνεται βεοῦ.] Ὑἱ5- 
εἶο55; πμ} ἱεοτίο ψἰάεῖητ 0ο. ΕΟΓ, Κο 

σούκ ὢν ἦν θεὺςν 91ρῃ:Πςατετατ απῖπι», 7ε-- : 
215 30Π επτεί Όεα: Οοᾶῖσες 1,εἰάά. τε: 
οἵιε ῥρταερεατ ἵπ Βωγ. Οτ. 1115. δυσ- 
κλεὴς ὢν ἦν φόνος" εαεβος εστεῖ ἐ) αμ σια- 
Μεά. ν. 4015 ν. σᾷΙ, οὐκ ἂν ἦν λόγο 
σέθεν. --- Φίπσετατη εδ αποά νυ]σοιασ 
Κύπρις οὖκ ἄρ᾽ ἦν θεὸςο ᾽Αλλ) 6ἵο. 6 
ἀπ ἑαπίπα Ίλεα οὐ εμας σε εξ 
-ἱ σωά δε ῥοετέµ5 σὲ αμα; φμζρ- 
Λε φαάο αάμοεε Ρἠαεάραα, οἳ Ίλέ, 6ξ 

Ὅ 10222: «οπη: ῥειιελάεάε. Φεπιεητίαιι 
Ῥοξιας τεοτα΄ εερετιπῖε Α.. ορ Υ. 
α. ΧΗ. «. ΤΙΝ, εἰ (ος. ἵπ Εχο,. Ρι 
ος6. --- Ἱπτεςσ πιυἶτα, ορβυέῶς ἂε Νὲ- 
πετο νθΙδΙ5 ο Πας βεπίεπτία αοάαπι»- 
πιοάο «οπᾳτυύηε αριιὰ οέαρωήα ρ. ἀὖδ., 
4Ώε 

Κύπρις οὗ Κύπρις µόνον ς. 
Αλλ᾽ ἔστι πάντων ὀνομάτων ἐπώνυμος" 
Ἔστιν μὲν “Αίδης» ἔστι δ ἄφθιτος Βία». 
"Ἔστιν καὶ Αύσσα μπινὰδ. ἔστιν δ᾽ ἵμερος 
"Ακρστος ο ἔστ᾽ οἶμωγ μὸς » ἐν ἐκείνη τὸ πᾶν 
Σπουδαῖον» ἠσυχαῖον» εἰς βίων ὤγον. 

Νορῖτο Ίοςο αιιοά ἁῑσίτατ οὖκ ὤρ᾽ ἦν 6. 
1ῆεπα εδῖ ας οὐκ ἄρ᾽ ἐστὶ θεός ιά. Η. νδήον 
Λα”. ἂε Ὠῖαι. ΑΙ. ῥρ. 141. 149, -- 
οΟυτίπει Πίο ετῖαπι εΙραῖς νοεῖθ µόνον ἵπ 
τοις αοἰτατ]ςδίπτα. -- Ταπάεπι ρε εὖ- 
Φιμισμὸν ἀῑκίδδε διιδρίςοτ Ροδίαϊι» ᾽Αλλ) 

εἴτι 



ΙΝ ΕΟΠπΙΡΙΡΙς ΗΙΤΡΡΟΙΥΤΟύΜ. κ σα 

εἴτι μεῖζιν. 5εὰ ὑπες]]εχίςσε Ὄεατυπι Ρος. Α Όἶατ. ΣΕ... {δγειελίως Απήπι, αἆ «{τιςή. 
ΑἴΙΠπαη, «1άε τοι Ἱπποςεπῖες ογηἀε][ςςῖ» 

πιο [παεῖϊστεί: ἵπ Έα. Πες. Ἱερίις ν. 
1128, Ἑκάβη µε --᾽Απώλεσ” οὐκ ἅπώ- 
λεσ᾽ο ἀλλὼ μειζόνώδο ν 

γε. 465: "ΑΤες ὢ , ἔκλυες ὢ, {᾿Δνήκουστα 
τῶς τυράννου {΄ Πάδεν µέλεα ἐρεομένας » ] 
1π Πὶς ἀῑνιάεπαίς εἐαπίτως. εαπι ἠζασστα- 
γέω. ἴπ Ὁοάίεε Ῥατῖδ. Ρεϊπι5 «εἶβπῃ 
νειδης οταῖ αι Ἠΐς Ῥαροπίσις ἀϊπιεῖογ 
ασαία]. "Αίες ὢ» ἔκλυες ὢ » 5δεὰ δεειπἀ5 
Ῥοεμπιαῖσις» ᾿Ανήκτυστα τᾶς' εἲ ἵπ εοάεπι 
Οοάΐςα τε»ροπάεῦαπῖ αά Ιον ἴἵπ Απιι- 
ΦΙΤΟΡΙΕ (Ίπβα ν. 660.) Τάλανες ὢ κακο- 
πυχεῖς [ Γυνσικῶν πότμοι. -- Ηἶπο δυπι- 
Ῥῖα νὶάε αἶαπι ἀοεῖε Ρτοδεπίτ (ομάΐ» 
0. Χρ. Π. Ν. 195. Ἔκλυες ὦ» ἄῑες ὢ» 
ἔκουσας ὃς Ὃς παῖδα σὸν προὔδωκε τοῖς µι- 
αιφόνοις. --- Δά θρεοµένας θἀδετιρίαπι ἀ8ῖ 
ἈΊ5. Ῥατῖς, ΙητετρτοϊαΠΠοΠεΠΙ λαλούσης. 
Ομιαα Νορτετ Ἠϊς, εαάεπῃ ἀεάεται ἄεσοί}- 
ᾖς Φηρρ]. Υ. 117, Τοιαῦτα πάθεν µέλεα 
Ὀρεομένα λέγω Αιγέα εἴο. 

Ὑς, 96ᾳ. ᾽Ολοίμαν ἔγωγε» πρὶν σὰν Φἱ- 
Ἆαν { Καταλῦσαι Φρένα ] Πῖπε βεμιεπίαπι 
Φατῖς εοπποᾷαπι εχρτεδδεγηηῖ Ἰπτετρίε- 
τες: Ῥαμἱο ἴαπιεῃ ἀΙνογδαὮη Ἠῖο Ιαϊετε 
Φυσρῖςος οὗ Ὁοσάϊουαι ἀἰδδεπδαπιΣ ῖ Πίο 
εάἹεαπις εταῖ ἵὰ Ἐ]ου, φετῖρτηπα»Σ 1Π Ρα- 
δίΏο πρὶν σὰν Φίλαν Κατανῦσαι Θρενῶν' 
εαλάεπι εριά «ᾖήωκσγαν. Ῥιαευεμῖ ἆπο 
Οοάᾶά. αΗΙ ἆπο Ρίαετετεα Φιλίαν. ΕΝ. 508 
ἀθαῖτ οοπ]εοῖιτα νΙτ εἰεσαπιίδ5, πρὶν σ᾿ 
ἂν Ὀίλαν» π ἨΗΠς., οΡΙΠοΙ δεΠΣΗΠΙ» Ὁ. 
λοίμαν ὧν ἔγωνε» πρὶν σὲ Φίλαν εἴς, --- 
ΞοΩΙΠΕΠΙΕΠΙ ΝΕΙΦΗΠΙ μοι ἴδηϊμη δειτε] 
Ῥοβίτο» ἀεάϊῖ εκ οά. Ῥατς. Ἰώ μοι» 
«Φεῦ , φεῦ. ἴπ Ε]οτ. ΙερεῦατιιΓ Ἰώ μοι» Φεῦ. 
Ἀοτὶδί αποαπαθ Ρροτεπί επι {/εζᾖ{09 

ΣΙ µοι μοι" Φεῦ" ειίας εοπἰθετυταΠη ἴπ 
νοΓςυτη αΠἲϊΦίτορΊες 5εχίπῃ τεςϊρίαπ. ---- 
Τ,αΌοτες αιὶ πηίδετο πιοτία]ε5 {εεὲ 
Ὑ5. 967 οσυπῖ πύνοι τρέφοντες βροτούς” 
απὶσῖι 4σγαν. Ἐκετοῖτ. ἵπ Βατ. 
ο. ΤΝ. Ὦε εδ 9ορποεῖεο νετβῖ τρέ- 
Φειν Ῥ]υτίπια ἀθάῑι 1η. Οασιόῦ. ΔΠΙπι, πι 
«Λεπ. ΝΗ. «. 15 Ῥ. 540. ΎἩοσυπι ΤΗΠΙ 
ἆοτιε Ποπ τεςοιάαῖτα5 ἆε εοἀεπι ερῖξ 

Β 

1. ΕΠ. Ρ. δΙ. πο Ίιαες αι ίάεπ ἐκ Εωῤὲ. 
Ρίαὲς ΕΗΠΡΡ. (ασαπῤοπης ρταεϊειπι]ςίε. 

Ὑς. «7ο. Τελευτήσεται ] Τελευτώσεται» 
σεπυ]πα δεπρτίο» {8ο ροῖετίτ οταῖ οκ 
Ίαες Εἰοπ. 6οἆ.. νΙτῖοδας πελευτᾶσαι τε" 
α.ἳάε Ρρτοάεδςε Ροϊετῖξ αγεηῖρας αἆ ΕΠΙΕΙ« 
ἁππάα νετετΙπι Ίοεβ: οεκεπιρ]ο΄ δἶπι ἵπ 
ὁροδαεί Ἐε]. (Π4εΓέ Ρ. 45. Υ. 51. ἢ τόν- 
δε τὸν κόσμον κατᾶλιπέ τε" δοΏἱρδεταί «{γέ- 
51 είέ, καταλείπεται ὠθάνατον καὶ ὦγήραον 
εἶμεν. εἴ Ιδίά. Ρ. δᾳ1. 91 ΠΟΠ Συνᾶσει τε ἐν 
πὼ ἐστὼ᾽ 5εἀ ἀεάεταῖ «4γεβγίαΣ. ὃ καὶ συ- 
ναρμέξαι καὶ ἑνῶσαι δυνασεῖται τὼν ἐστὼ τῶψ 
πραγ μότων ποττὰν µορφώ. -- 5.97: 9"Α- 
σημα δ᾽ οὖκ ἔτ᾽ ἐστιν --- ηῖ Υ. 960. "Ασημα 
δ) ἡμῖν. ἥτις ἐστὶν ἡ νόσος. Ἠατίοτα 5μΠὲ 
Ίδια ἴα]ια Πῖ5 {π Ροδιῖς Αιπςῖδ. αἁαπιαῖα 
Ρταεφετιῖπι 7ήμογαίας: δα στ Ἱπ Αδύνατα 

ο εἶναι ἀντὶ τοῦ ὠλύνατον πολλάκις» ἵπα τν 

9] 

Ε 

κέχρηται Θουχκυδίδ]ς τοῖς πληθυντικοῖς ὠντὶ 
ἐνικῶνο (μάλιστα ἐπὶ ταύτης τῆς λέξεως. ἰ]- 
πΤΗΠΙΦΠΕ Ψεταπι εδ» ἵα]ία ρἶμτα τερετίτὶ 
αριά Τῤμεγάίώέ» Ῥταεδετιίπι ἰδίαπι νο» 
ςοπι: ὠδύνωτα ἦν τεοῖρῖ ἀεβεῦδαι εκ Οοάά. 
1. ο. 1» ια Ἱερίωτ τετ πηπίπιατ δὲ 
μη. ς ὃδ» 19.6. 1. ΑΠΙ, «ες ὁο.-αἲς 
α4π6 ἵῖα φετραῖδςε μή Ρροτῖςδ ο παπι 
εἶναι ΥἱάετειΙς, Πἰδὶ ἀδύνατα εἶναι ἐφαίνε- 
το 695εί . ϱ. 14. ὠδύψατο ἐδόκει εἶναι» 
ΝΠ. ο. 49. ἴπ Ἠΐ5 οι]απι ριαεῖνεται {1εγΓο- 
ἀρίως. Ἰ-. ἳ, Οι 44.59. ἴαϊῖαπι ὠδύνατά 
ἐστι ἀποφυγέειν. Νἱν Ῥ. 444. 73. ἐφαίνετό 
σῷι εἶναι ἀδύνατα » ῬΙΒΕΙΕΓ αἰία ΠΟΠ ρδιισᾶς 
νοὶ εΧχ υπο Οοάᾶ. ἀεδιεταῖ τεεῖρί, 

Υψ, 3794. Τροζήνιαι νυναῖκες» αἳ τόδ' 
ἔσχατον Οἰκεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον. ] 
Ὀιώπιαπι Ἠίπο νοςεπι» Παπ Πιδηαπι δἷς 
φετιρίοπα αἩδί Ἱέσεταί», Ὀἱδ α]σίι έως 
6). ἵῃ 1ο. Ἡ. Α: Ὦ. 65 14. Β» Ρο 
9365 14. Προνώπιον εοπῖταςτπι ΙΠᾷίςαπ8 
εχ προενώπιον Ώες ΠΊᾶ]ε «οπιρΒβταἩς επι 
πρόσχηκα» δἱ Πυῖας νοεῖς νἱ ΡΙΙΠΙ 88: 
σἴοιΗσΣ 5δεά νέάὺα» απίδας ἴπ εχεπρ]πι 
ο ῖτας σία)ῥίως ἂε (αἰγάοπε εἰ Βίει- 
τοΏθ σ5υπῖ ὦ/4δομίς Τ,. Χν Ρ. όοι. Ἑ. 
ηὈὶ νατετῖς (Οταεεῖας 1Τοες Ιδίθε Ειΐδ5α 
ἀἰειπίωσ πρύσχηµα » 5ἷεῖ ΑΙΠΕΠΗ6 πρόσχη- 

Ῥάο κά 



3 δὲ Έτ -ᾱ ν 

µα παντὸς τοῦ Ἑ λληνικοῦ νοεαϊ 4γΜζ. Τ. 
1Ι. Ῥ. 99ο. Ιοηπίας, νεα {εγοάσίως 
Υ.ς. 98. ηδὶ ποῖαι {121 ηθίμς: ἵματα 
{η σ βία ἵπ ἴα]οιδ αεηιθ προνώπιον 
Ῥοπί Ροϊμῖῖ 4ο πρόσχημα. ΊἵΝοη ΟΡΙΠΟΓΣ 
πες εετίε ΡΗΙΛέὶσ Ίγοεβεπ πο ματι ἆἷ- 
οἳ ροϊμῖε Ῥε]οροηππεςί: ρτίπαπίηπι ἀεεις 
οἵ ΟΓΠΑΠΙΘΠἴΗΠΙ» 41Ο 8ΕΠΦΙ πρύσχηµα α- 
Ἰήδετας ἵπ 185, εἰ Βαωγέρά ἵπιρ]εκ 
σχῆμα ἵπ Ρήπιο νείθα Απάτοπιᾶςμεδ» εἲ 
4π νειδα 1εγπιπῖϊ αρ. δέερἠᾖ. 812. Ν. 
Τευόρανία. -- δεά 4πθε Αιῑῑσαε οδ[εεῖα 
Ῥτοπιίπεῦας ἵπ' ππατε τερίο Ττοεζεπία » 
αὖ Οποπίε Ῥτίπια Ῥεπίηδη]ας Ῥατιϊςι]α» 
ο τεοῖο ἀῑεϊίμτ ἔσχατον -- χώρας Τε- 
λοπίας προνώπιον. ἀἲτρῖι 7ο. βΡοΐεγ. Ἱπ 

1.γεοβἠγ. 0185. Υ. 61ο. ΟοΠΠΙΠΗς Ρτο: 

στα» αἱ εαῖ » ἀϊσείναίατ ῬεϊοροπΏεςί 

προπύλαιον' ΡΙΜάΩΡΟ "Ἱσθμίου: πρέθυρον Πο- 

σειδᾶνος Ἰπίτ. ΟΙγπιρ. ΧΙΠ. Ηῖςε ἵπ δε]ο- 

Ἠΐς, ἵπ 004, Ρατῖς. εξ {1ες}εΛΙο Ἱρονώπιον 
χοάἁΊτΙΙ πρόθυρο. ἵηπ ρτπιῖς αεάῖοις 
δεατίοττῃ {οηρας αρετῖςδ 9υδε δρεςῖα» 

Ὀαητας οἵπαππεπῖα - ἀῑεία Γηδτηπέ ἐνώπια. 

νὶά. Οαζαδ. ἵπ Τέοβγε 0189. ο. 5 Ρ» 

πςο, εἲ Πειγοή. 18 ᾿Ενώπια. Τνοε8 απ” 
τς {0165 ναδιῖ ο] προεγώπιον εἴ προνώπιον 
ἀϊσευατας, «ΠεεΛΙς: Προνώπια., τὰ ἔμ- 

πρισθεν τῶν πυλῶν ν καθάπερ' ᾿Ενώπια» τὰ 

ἔνδον, ὅπου αἱ εἰκόνες τίθενται. Ῥετηπεί 

Ίδια 1ευλολὴὲ ποῖα ο «Βασ. ΒασεΠ. ν. 

690 Ὡς δέ μοι δοκεῖ (Βοφεῖ φοῦν ἀρβύλη 

δόμων ἔσω) Εἰς προνώπι᾽ αὐτίχ᾽ ἠξει. πΙΤΟΣ 

Ἱ]ίς ραυ]ο Ρος «ἰ5ῖ ν. 644. πῶς προνώ: 

πιος Φ»ίνη πρὸς οἴκεις τοῖς ἐμοῖς. ἔξω βε- 
Εώς: -- Οεἴετιπῃ Αιῑεας Τοτε Ῥγοῦᾶ- 
Όλα ταρίεις ας Ο1εβθ45 Ῥ]αεάταἙ 

ἆπτο οοπϊτέδ ῬΡοϊπεταῖ», Ἡῖ Αὔτορει ε 

Οἐδία εοπήταϊαε ΟΠοταπι 1Π: εἴις Ο{ες- 

αἱ σοπΕεσεγιπῖ.. δεά Ττοεσζεπϊ5  Ῥμαε- 

ἅτα πιω ετήσιας εοηβά!τ» εἰ πιεπίῖδ επατ- 

τητ ατζβηαν ζ οχη] Νπεάσα: Ο οἱ Ητ]Η15 1ῃ 
Εωρηρίάςς Ν]εδεα, αιιας αΠοφήτατ. ν. 
914. Κορήθίαι γυγαῖκες ΕυπΠρίάεατι Με- 

ἀθατι ἔαϊπα νοτσοας Ες. Ἰεῖμος' ἵῃ 

Ίοεο Ἱππί ἴανο εκ ΗΙρρο]ψιο εοσῖία- 

ναι: Όμαε (17η αᾖατ αγ» 
Λαὐειήςο 11 4101Φέ ΡΜ /ΕΗ/ῶε» οβεἐπχώ{6: 5 
είς Ἰδία Δες τοδταῖς ἵπ Θἱδεγο, 
Τηδο, ἵν 6. 44. 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

Ἡς. 975. "Ηδη πὀτ᾽ ἄλλως νυκτὸς ἐν µα- 
κρῷ «ρόνῳ Θνητῶν ἐφρόντισ ᾗ διέφβαρταε 
βίος. ] Επες εἲ 4ε δεᾳᾳ, πιη]ία (γοιίως 
Ἰπ Εκεετρῖα τεϊμ]Ώῖ Ῥ. σο7 εἳ 5εᾳᾳ. --- 
Τη Καπὶς «4{Ρήορβαμο αες φποαιπε τῖ- 
ἀεπάα διΠι5ῖΤ5 ν. οόι ΒασεΠΗδ, "Ηδη 
πὀτ᾽ ἐν μµακρῷ χρόνω νυκτὸς δμ/ρύπνήσα Ἐὸν 
ξούθον ἱππαλεκτρυόνα ὅημτῶν ο τίς ἐστιν ὄρνίφ. 
δε[πο]. 1]]]ς παρὰ τὸ ἐξ Ἱππολύτου» ᾿ 11δη 
εἴςο, αἴαε Δες. εἴῖαπι αἀθεηῖρεῖτ. ἴτ- 

8 σα! βὲο ἵπ Π102. Ἡ. Β.Ρ. 197. 16 ρτοναί- 
Ὀίαπι πιεποτατΙτ Ἐν νυκτὶ ουλὴ» ( ἄε- 
2οὔ. ΟεΠ1, ΤΗ. Ὅτον. ϱ7 ) διὸ κα) Ἱπαυξ» 
Εὐφρόνη λέγεται }ἡ νὺξ., ὧς Φασὶν οἳ πα- 
λαιο)» ὅθεν λαβὼν Εὐριπίδης ἔφη τὸ, "Η2Η 
πὀτ᾽ ἄλλως εἴε. ὧς τῶν καιριωτέρων. σκέ- 
Φεων. νυκτὸς μάλιστα Θροντιζομένω». Ιπ 
Ἠαπςο δεητεπ{Ιαπᾳ΄ αἶῑα ἆαῖ ετ Ερϊεματπισα 
(ωγπμίω ἂε Ν. Ἑ. Ῥ. 161. νοεεπι εἴαπι, 
Ἑ,ὑφρόνην» Ῥτβεῖεϊ α1οδ. πιεπποταΏδ» νέ]ατ 

ο Ῥοΐξ:15 ζὲ ΄οε1ε ροδίῖαπι : Ισποταςδδε νἰάει» 
πιτ» {οπῖος δεγοεπήί θες αμἰριδνίς αάπῖ- 
Ῥίταπι ος΄5εΠς.. {)ε1ος{19. ΓΠογάε{{{0ς 
Ηἡρβοεγα{{ν ΕΠεγοβοίος ἵπ Ἠηῖας αμίάεπα 
άαςΐς [εηιεπίόγ τερεπταιπ, --- Απιαπιτ 
Ῥμαεάτας ποσῖε 55 εἴῖαπι οεμτῖδ- εΓαῖ. ἴπ» 
νὶσαπάσπις αὖ Ποσίεπ ορ ΤΕΕ). 5 
Σ16. ΛεΠ. Τ, 666. --- 5. «79 τόδε Ρίο 
τάδε Μ411σ/ αγίας αεοερῖῖ εκ Οοάά, ου]ά- 
ΤΠ ειῖαπι α Ἐ]οτ., εἰ Ρατῖς, ἵπ ᾳἩο αἄ 

ϱ Ὥπης νεικυπῃ Ίπ Πολλοῖσιν αἁδεΓΙρίμΙα εσας 
τοῖς πῶσιν.. | 

Ὑς, 48ο. Τὸ χρήστ᾽ ἐτιστόμεσήλ καὶ Ψι}’-- 
μώσκοβεν. Οὐκ ἐκπονοῦμεν δ ]. Ἐσι εἴ α]ία. 
ἁποίιπι Οοάἵσααπι εἰ ΕΙ. Εάῑτ. Ιεςῖιο»- 
Ἰζεὐκ' ἐκπονοῦμενο οἱ μὲν εἴο. Μεῖοτ να]- 
δαΐα πη]ά αποθπαε νιάετατ, --- Ῥηαεάϊα. 
Φεπέεαε Ηἱρρ. ν. 177. εἴ 1δ4. 

Όμασε πιεπῃσγας 3640 
Ίζεγα εστε Λα γὲη-: ϱ6 Πο οὐ εφέ 
Ρεαΐογας γα ὦλῤρ ἐη ΓάΕΦΕΡΟ σοἰέπὸ- 
Ομ Γα1έ0: 0511 ὁ νέος αο γεσηαὲ ο. 

Μεπτεπτ]α΄ σατῖ5 οἶατει εΧχ ποδίῖ Μεάσας 
{ωήρῥώης ἀἴειο ν. 1975. Ὀιτ 51ο η]δα 
αὖε πιοΙο οδρῶκμεν ὠνθρώπινα ν 9384ερΡΙ45 
Ιδίαπι 9ΠσᾳΠ6΄ φεητθητίαι! εἰεσππῖοτ ϱτο 
Ρετοομὶδ ἀῑνειείς νατῖανῖι ΕΒιγὲργάες 5 
τητρίΦ απ1οτ» αυεπι ἁαπηφῦαϊ ἱρ5επιοῖ» 

Συ. 

΄. 



ΙΝ ΕὉΌὉΒΙΡΙΡΙ5 

δωρο Ἱ,αῖαπι ἵπ ΟΠΤγ5Ίρρο ἀῑςετε Α λυµαινέµενον. 
εοδρῖε, 

Λέλγδεν εὐδὲν τῶνδέ μ’. ὧν σὺ γουθετεῖς» 
Γνώμη» δ᾽ ἔχοντά μ᾿ ἡ Φύσις βιάζεται. 

ΒεπαΠϊ 5πηπτ εκ Απιιορα 

ΤΙολλοὶ δὲ θνητῶν τοῦτο πώσχουσιν κακὸν» 
Τνώμη Φρονοῦντες οὗ θἐλ.υσ᾽ ὑπηρετεῖν 
Ψυγῇῃ. τὸ πολλὼ πρὸς Φίλων νικώμενοῖ» 

Ὀ01 ἀῑοτηπι εται ἵῃ ΟεΠοΙπαο  Φέρεν τὰ Β 
συμπίστοντα μὴ παλιγκότωε» δμθ]πσίτητ 
γετίςΙπηΙπῃ 564Π6 ἀῑσἴηπι., ἐλλὰ ταῦτα γὰρ 
λέγειν ᾿Επιστάμεσθα" δρᾷν δὃ ὠμηχάνως ἔχει. 
Δά Ῥ]βεάταε ππεπῖεπις Ῥταετες αἱίογηα 
αἰία» Ἆος τεεροπάει ΤΛεοσπία ν. 505. 
Οἱ κακο οὗ- πάντως κακο). ἔκ γωστρὸς. { οὐ 
κατὸ γνώμης Φύσω Εωγέρίάς Ρμαεάτας) 
φεγόνασιν. ᾽Αλλ) ἄ-δρεσσι κακοῖς συνθέµενοί 
Φιλί». Εἶαης ετίατ οοιτηρτῖοπῖς ΙπτεΓ αἰίας 
εαι]δᾶς ἵῃ 5εζα. ππεπποταϊι Γαγέρῥάεις εἩ- 6 
1η5 Ῥος αΗἴπαΠο νεσδηςδ. 18ο--- 384. αἆ 
Ττυ]ήπ περὶ ἀργίας τετ ὁνοδσεως» ξά. 
σε. Ρ9ο0. Τ. 676. Ῥ. 193» ἵπ ΕαΙ- 
Ώοπε ϱµαφι1ε Τ/2ηεανεΙὲ τοϊάεπι 1τε- 
τὶς φεβρῖοδ. --- [θτογα νειδυπῃ ΗἱΕ]- 
ἨιυΏ  ἃδᾳς αὐλίοει Οὐ1ρΙοβογΗ ἵπ 
Ρ/στομί Αἱε]οὶεά, ἠήδ. Τὸ δὲν (1011. 
064. Δι 9795) τέρπεαι ὤλγεα πάσχων» ἐκ» 
Φράζων ὃ Εὐριπίδης Φησ)ὶ» Μικρή τε (1. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ, 205 

Ηαες «εγῖς ΡΓΑΝΑ Ε5ί νεΓε. 
ομῃάἰᾶ» ο ἷἷα ἰπι]ζ{ 64ερε ποῦίς εἰαδί ρᾶ- 
εἴπιμτ ΏθΘη τεάἰζητας οςςβ8ΙΟΠΕΡ ΓΕΓΙΠΙ Ὀ6- 
πο αρεπάατυπι. Ἅ«Γοεγὶ πιεπάἰσο αἰδὼς 
οὖκ ὦγαθὴ, Ῥυάοτ πηἶπιιδ οοπνεπίξ. ει πβὶ 
Ἠοπιίπες ἱπιριάεπτες οὐίπεπτ Ἱπιρεγίαπῃ : 
Ίπ ὁοδαεὶ Εἰοτί]. Ρ. οἷςς ο νέιδυ5 ε5ι 
{01541 Εωγέρίαος, 

Κακὴ γὰρ αἶδὼς ἔνθα τώναιδὲς κρατεῖ. 

πἱο 10ί εοτγὶσί΄ἀεὈει νι]σαϊιιπι ἔνθα ᾿ ὧν- 
αἰδὲ κ. ομὶα5 Ίοεο ἀεάῖτ (62οἱ. Ρ. 157 ο- 
ἔνθα ) ὠναιδεία κρατεῖ. 9ΥΙ]α0ᾳ Ὀτενίς Ρτο- 
ἀπεῖτατ π]εα «ΟΣΓΕΕΙΙΟΠΕ, αια «οΠῖΓαςϊθ. 
τὸ ὤναιδὲς 5Ίς ἀῑεῖτις αἱ τὀγαθὸν. εἲ δἰπιῖ- 
Πας νΙά. ἵπ ΡΠοεΠ. ν. Σοό.. 8αερο φῖμ]« 
τα. τπιάοταπι 6δτ νετεεηπάῖα., ΡΙανατα. 
4απιπαμαϊ Ῥπαεάτα» απα. νε] αεῖαῖοπι νε 
ἀἰσαίτατεπ νε] Ροτεητίαπι αἱἰογαπι τενετῖ- 
τν. πιαία φιαδεπιῖρας οὐδδευπάαππης ο 
4ΠεπιΠε ποῦῖδ. 1ρ5ῖς ρτίπιαπι ἀθεδειπας. 
Ῥεάοσεπ» ψιοἱαπιης.. 

5, 986. εἰ δ᾽ ὃ καιρὸε ἦν σαφὴς» Οὖκ 
ἂν δύ᾽ ἤστην ταῦτ᾽ ἔχοντε γράμματα] Νοιν 
ΠΗΤΟΓ» πράγματα δεπρτατα ἵπ Ραςίπὶς’ - 
τπσας Οοἁἱοσαςς Ίπ υπο, ταῦτ) ἔχοντα 
σράγωστα" 5εὶ νοεεπ πιτος αὔδᾳιθ' 
οἆὰ. ἵπ- ππεηίεπα νεπῖςςο ντο ΟΙατῖρεὶ- 
π]ος- ΥΕΙΗΙ σεπΙΙπα!ῃ, βτίπαπ Τράμµα-΄ 

λϊακρή τε) λέσχη καὶ σχολὴ τερπνὸν κακόν. Ὁ τα ης εἴἶαιη ἵῃ τίς ἱπνεπῖτ Εως, 
Ἰπ Εὰά. εἰ 6ο4ᾱ, πιεπιοταΏἕΗς». Μακραί. 
πε λέσχαι. 

Ὑς. 385. [Αἶδῶς τε] δισσαὶ δ᾽ εἶσὶν. 
μὲν οὗ κακὴ», Ἡ δ᾽ ἄχθος οἴκων" ] Ἱπ-παπε 
Ίοεμπ αρτῖδδίπια ἀθάίτ ΟΛατῖςς. ἠ{ωςσγα- 
νές- επι οηρεγὲ νεῖδι Θεέ. -ᾱ- 
Ίέαν ΦΙτΟΙη . Ῥ. 741. 9ο. εοΠΥρ8Γᾶ- 
τί Ειγέρίζεος εκ Ετεοπίπεο. ΡΕΙΠΗΙΗ 
επιοπάαῖε ΘΕεΠΙΡΙΟΡ. ΣΕ]. Φτέρήαμο- Ν ΡεΙς- Ε 
ἀϊπση, 

Αἱδοῦς δὲ καὐτὺς δυσκρἰτῶε ἔχω πέρι" 
Καὶ δεῖ γὰρ αὐτῆς , κῶστιν οὗ κακὸν μέγα. 

Τε: εχ Ἠϊρροί]ψιο Ρ/ῶγε]ς ο" π1 εκ- 
εἰτανίτ Τ. ἩΗ., σ. {48. Ε. Ίος. αἷτ, ὁ εἰ- 
πὼν --- ὦρ οὔ δΊλός ἐστι συνχσθηένος ἐν ἕχυ- 
τὸ τοῦτο τὸ πάθος. πολλώχις παρὼ τὸν λόγον 
ὄκνεις καὶ µελλήσεσι καιριὺς καὶ πβὰγµατα 

πίπο οχείταης ραυσα π εχεπρ]πὶ 1πο- 
εδ Δτησίς- 41ο ὧε Εεπη]ηϊφ αγεῖςιι]ος ῥτᾶε- 
5εττηῃ »- ετ ρατι]ο]ρία σεπετὶς αἲ) Πἰδεσαης. 
παδευ]ἰπὶ, ἵπ 1, Θ, ὧσδ. Ρ. 611. 939. 
καὶ 'Ἡσίσδος δὲ οὕτω Φ;σὶ, --- προλιπέντ΄ 
ὠνόρώπου: Αἰδὼς καὶ Νέμεσις [ Ἔ. κ. Ἡ.. 
ν. 1079] καὶ Εὐριπίδης» [π. 1.] --- τοὐτὰ- 
ἔχρυτε γρᾶεμῶτα , ἤγου) ἔχουσακαὶ δύο οδοί. 
καὶ κα τοῦ Σοφοκλέτυς δὲ Ηλέκτρα ἐφ' ἔπυ- 
τῇ καὶ ἀδελφῆ λέγει, "ἴδεσθε τώδε τὼ κασι- 
γήτῳ ο: ἤγουν ταύτας τὼς αὐταδέλφας. Τούς 
τω χρὴ (τιμᾷν) Ὢ: -- Ψυγῆς ἀφειδήσαν”' 
τε’ τουτέστἰ ταύτας» αἲ --- ψυκΏς ἀθειδή- 
σαται.-- οοητιαχί ἵπ Ῥραμσα. ομίπας: 
ὦο/ῥοσδίς επ Ε]εστα νεισιιβ. 033 -Οὐτο 
α4 εμίμ5 Οεά, ἵπ Οοἱς Ἱεσηπτα Ἱπ ἁσβο- 
5 φἰπιία απαξήαπι βμισιῤῥαμέες ράσο 
επι εαάεη: 5υµ8 ρογπιη]τα ἆς Ἠὶς Εοπτ: 
Ῥὴδ 4Ἡο5 Ἰεετοὴ πποπδίτατε Ῥοτετας 

ο 4 3 ᾳθ: 



πού ᾗ, ο, ν. ΑΡΝΟΤΑ ΤΙΟΝΕΣΘ 

ἀενανιε ΠΠ. ὁερῥαπης ἆθ ὨίαΙ, Λιει Α Μεά, 059. ιδορἠ. τας]. Ψ. 40ο. Ρο. 
εἰἶαιη 4ε Ἶος 6επετε ποϊαῖᾶ Ρ. 156Ι[. 159. 
ουιοἆ» δἳ ορυς εδδεῖ. πιυ]τίς ροςδεῖ εκεπ]- 
Ῥ]ς αἀβιπιατί: 15 ρταεδῖιτοτίς ποῖα, Ἠ.Πῃ 
οχ Ιπεάῖτο ᾖ,εν. δαήσεΓ. ππεεΙπι ἨΠι- 
1184Π158, {1η εμέης εοπιπηπὶσαν]τ: ᾿Ακο- 
λουθοῦντε ο ὠντὶ τεῦ ἀκολουθεῦσαι ο δνἳ κῶς' οὗ - 
πως Ἔρμιππες καὶ γὲρ κέχρηνται τοῖς ὠρσενι- 
καῖς μετεχαῖς ἀντὶ θηλυκῶν πολλάκις.--- θεὰ 
Ίος. ἵπ Ίοεο κιπάἰοθὶβίπηπῃ Ρας 
Λ{εμαμάόρ Ἰάεπι 1]]αά ταῦτ” ἔφοντεγρώμ- 
µατω Ἰεσίδδε» πϊμί απϊάεπι-εκ Ππτατίοτπθ 
Ἰαμει. ος οχηίρει ἠ{επαμῶζγί νεῖςι 
«λεπαει» (ααωδομὲ ΧΗΙ. Ρ. 571. Ε. 

Πεποιήκατ᾽ ἔργον οὐψ ἑταίρων» νὴ Δία. 
Ἰήῶλλον ὃ᾽ ἑταιρῶν' ταὐτὰ ὃ᾽ ὄντα γρόμματῶ 
τὴν προσαγὀρευσιν οὐ σφόδορ᾽ εὔσήμον ποιεῖ. 

5υπΠί 1η Έταρπι. {εμαηώγὶ Ῥ. 146. Ἠῖςε 
Ἴοειδ» τπτ εηιίάεπι ΡΗῖο., -ΕΧρίεδδΙΙ5 Ες 
«ΙΟ8ἵΤο: .Ώτπιαϊ “Ἱεειίοπεπι τεςερίαπῃ., οἳ 
βἰπιπ] Ρτοὰεςι αά ΠΗΠΙρροϊψΗ Ίοευπι εκ- 
Ῥ]απαπάμπι, ΙΠ 4ἳο» ΡΙΟ ταῦτ ἔχοντε 
«ράµμµατα », 5δεΠροὶϊ ταῦτ᾽ ἔχ. εκ Εὰ. Τ1ο5. 
Ῥτίπα.  Ἡμης ἴἵπΠ 'δεησαπι ππ]Β{ εαρ]εηάθ 
νἰθεπτησ γέρέάεα : σὲ {εηβογής ἑστεῖ ορύύ- 
214145 βεγοΡίεωσ» εμὶ αιῖ Ἠαες ααἲ Τ]α 
νετεουμπάία «οΠΨεΠ]τεί ο 7 ἄκσε 0Η 1 λ- 
«εν ἠἡεγές εἰετσμαγεμίαγς φεὰ εδεῖ Ἰπ 
νοσίδιις «οἶαπι 1ρδὶς ἀϊνειδίτα»» 4ὐδε τεῖ 
ἀπετεπιίαπι ἀςε]θτατεῖ, 

Ὑς. 988, Ταῦτ) οὖν ἐπειδὴ τυν γάνω Φρο- 
νοῦσ᾽ ἐγὼ] ἵπ ἀποῦις 6οάά. Ρατῖς, ]ερί- 
τητ προγνοῦσ᾽ ἐγώ" αιιοὰ πηϊμῖ νε! νυ]σα- 
ἴαο νοεῖς Ἱπτεγρτείαπεπίαπι νἰάεραιΙτ» 
νε] αἀποϊαῖαπι εκ Ἐάϊίοπο Ρτϊου, ΝΙ 
Ὠοστίςδ5. αἱ τυγ χάνω Ππιαπά πι {η τύγχα- 

ο νο Ῥυϊαδαϊ, ποιίς Εωτριάεί ΠΟΠ ΤΕΕΟΙ- 
ἁαδαϊασ» Ἠεαίε αἴτεπάεραί αἆ 5εφΙεης 

Ὁ 7{ρ. Μεὰ. ν. 466. 

ο. «Ἱνλοᾶ. ΙΥ, Ιού. ἵπ ΡΑγγη]εΙ ο» 
Φ]ήςτ.. Αρρατ. Ν9, ἴιαες Ἱερυπιητ: Αὐτὸ 
τεὔμπαλιν λέγείς ο εἷεν αὐτὸ τοὐναντίον λέ- 
φεἰς. τὸ μέν τοι Αὐτὸ πρέσκειται νῦν συμαῖ- 
νον τὸ ἀπριβῶς καὶ Φανερῶς. 4188 Εογζαδ56 
«ρεσίαηῖ νεΙ5ΙΠΙ Φοθήθε/ές, εἶνε ρενάίταπις 
5ος ϱπεπι ἀεδίρμαδαπι εκ τας]. «όρο. --- 
Χεπορή. κ. Π. ΝΠΗΙ. Ῥ. 133 149 δοκοῦ- 
σι τεὔμπαλιν οὗ [ούλονται ἐφέλκεσθαι' {16- 

Ρ οᾷοᾷ. 1. Ῥ. 08. 55. γνώµην ἔχω --- τῷ 
ἔμπαλιν ἢ οὗτοι: αὐῑιογ ε 4ε τε σεηἐο αἲ- 
φιεε ἐίέ5 εδ ἐκπλᾶσαι τῶν ΘΦρενῶν. Β. 
ο76. 43. εοηψεπῖι Πΐδ ΕΒιηὶῤίαἒες Ίος 
-ετίαπι ἈΊεάεαα αριά «4ρο)λομ, ΑΠοΊ. ΙΝ. 
1018. Ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον Φρένερ. 
Ἠϊπο εΠΙΠΙ΄ ΠΟΠ ἀῑδίαταίι τοὔαπαλιν ἔπεσον 
Φρενῶν. εαάεπι ἵτηείηα ῥράσγκς ροδηῖς 
Ἔμπαλιν Ψνώμας» Πυθ. Ὁὰ. ΧΙ. πες 
964 οἱσπίβεατιτ 1. φἶἲοά αἱ ἀῑκίτ, Πολ- 

ο λὰ δ ὠνθρώποις παρὰ γνώµαν ἔπεσεν, ῥγᾷς- 
16/ ἐλβέςΙάΣ4014961)1. 

Ὑς, 505. Τλώσσῃ νὰρ οὐδὲν πιστὸν. ἣ ϐυ- 
εραῖα μὲν ρονήματ᾽ ὠνδρῶν νουθετεῖν ἐπίστα- 
ται] Θµαε Ρτοδί8ηῖ 1π 5 τεπίαπηῖπα 5- 
αρίσοτ αὓ 1ρδίς Ίαπι Αποτοτῖ05. τεϊεεῖας 
ΏαΠΙ ηεο ὠφρόνημα ταεςίς Ἱπ 1181 εδ, 
Ώεα!6 ἡ φλὠσση Ἰδαιαπι ταρετίτυτ: π 
Ίας αΠΙοαίε οσο ρεσσαϊπι Επι αἆ δα- 

ᾷΦ λὠσσῃ δαἳΐς «αάῇτ- 
πιαδίε ψεὶ υπο ν. εκ 1ρῃ1. ἵπ ΤαιΓ, 
1ούή» ) 

Καλόν τι φλῶσσ᾽» ὅτῳ πίστις παρῃ. 

ε]ϊάϊ ποὮ Ρροϊεταῖ Πὶδί α ταρίῖπι ΡΤΟΠΙΙΠ» 
οἰαϊήπῃ. -- ἨοςῬ ττεδ νειδις τατι]τ δρ 
ὄσεως εἆ ΤΠ. 36. Ρ. ο1ιό» 17. («γοίως 
Ρ. 149 1,αἴϊπε νετίτ, ΛΙ Παζ] ἠαῤε- 
21 εοΏγεΜΙ ᾖ,ησιασε [επι Οορέ]ία ο0Γ- 

Οὖκ ἔσθ᾽ ὁποίῳ -- ιά ιοἳ Ῥταεεεξδςε- Ἐ αἱ Φμσε «εἰ αἰεμο. άαγε» ές {σζυγεξ 
ταῖς Φεηῖ ἀερεὈαί Οὐκ ἦν Μίτοτ εἶάειι 
1π. πιεηῖεπι νεπίδσε Οὖκ οἵδ' ὁποῳ --- 
Ῥαμ]ο Ροςῖ 5. 999. ὥστε τοὔμπαλιν πεσεῖν 
Φρεῶν» αἱσπίβσαϊ, ωἱ ἆ ταπά Πλεηίε ἷσ- 
εἐαεγέΠ19 8ἱνΕ ὄεπε οὐθΗα{ἡς εοπἐγαγέα 
ῥγοδατεη: 93 επί γὶ5 εδῖ νοεῖ5"Ἔμπα- 
λινο Πειεᾖίο, εἷς τὰ ὀπίσων ἐξ ἐναντίας. 
αἀλίθεητατ Ιοεμτίοπες ἔμπαλιν στρέφειν 
βέφειν ο ἀὔσσειν εἴς. Ζμγέρ. Πες. ΥΝ. 943 

{ροα οἱ τεΡΕΓ πΙΩή5. «ΟΠΕ. Ῥ. 7 ἠειογὲ 
Υ. 1, ΧΧΧ. ο, ΧΙ. ἔ, πε δ«ρεσειαδαε 
Φσμεζσο ἀπ ἵπ ΗάΡρρο], ν. 876 αἆ Π]μά 
Τ]ερα!, « 

Φ/αγε» ᾖῶο βεοίογε αγεάηα οοε]αην 

Ῥ]μασάταπι ἀἰσεηπίεπι Εαεῖτ. 

«ήν «ἐζογο (0 γοὐέ. ῥγέσηως δὲδε, 

ξαγὲ. 



τ4Ν ΕΌΕΙΡΙΡΙς 

Ῥωγέρίώης θταῖ ἵπ Τοπε νε, Ἵστω δὲ Α τος ὁ λόαλωρῖς τοὺς τῆς ψυχῆς 
μηδεὶς ταῦτ᾽ ἃ σιγῶσθοι χρεών. εΧ Εεγέρι- 
ές ἵποσετιτο ἀταπαῖε αθς ἰαθεῖ κ οὐσεμε 
Ῥ. 447.59. Οὐ γάρ ποτ᾽ ὤνδρα τὸν σιφὸν 
φυναικὶ χρὴ Δοῦναι χαλιεὺτ» -- Πιστὸν γὰρ 
οὐδέν ἐστι. ΠεΠΙρθ φυναικ)» δἳευῖ ος Ίοςο 
Ἐ λώσσγ φὰρ οὐδὲν πιστὸν» 1ἐμβωσε Π]]α [- 
ο εσὲῥαξεμάα, 41:Ε. αὐίεμα νὶτῖα εοττῖσε» 
τε πι ροβ»1ξ. Ρ]έγοσαππα τε 5101 01/71 εδ 
ΠΙαΙΟΤΙΠΙ «Άιιδ8: Ὠαες ατιϊσίι δ. Αζίογέης 
ν 1Τ,. ΧΧ.ε. ΧΗΠΙ. Ε. οὗ νοσεπι θυραῖα » 
ευ]ή5 εαάθιῃ πεβείο 4η υἷπι 5αἲῖβ «6Ρ6- 
τῖτ. Ἡὲ Ἰήο, αἁοίταπα ἵπ ἴδιπος εστεσίο 
ἀπετο» πὶ {41ο ιδορβοσ[ὲ αριά 6)ε7.. 
«4)εν. ΦΙτοιπ. ΙΝ, Ρ. 588. ο. --- 

ἀρετὴ τῶν. ἐν ἀνθρώποις αὐνη 
Οὖκ ἐκ θυραίων τώπίχείρα λαμβάνει» 
Αὐτὴ δ ἑαυτὴν ἄλλα τῶν πόνων ἔχει. 

“4ειᾷ. ΥΠ «. ΤΠεῦ. 900» 

Τὰ τῶν θύραθεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλετε” 
Αὐτο) δ᾽ ὑφ᾽ αὐτῶν ἔνδοθεν πορθούμεθα. 

σ 

Ἡ6. 49ο. Τρίτον δ), ἐτειδὴ τοῖσιν οὖκ ἐξή- 
νυτον Κύπρι κρωτῆσαι., κατθανεῖν ἔδοξέ µοι- 
κ. ] Πιμά Τρίτον δ) οδτεπάΐτ ρα 1ο ΠἴεΓες- 
τὸ δεΓΙρΕΙΠα ν Ἐὸ δεύτερον δὲ, αὈί Ἱεσιτατ ἵΏ 
Οοἀἁ. Εϊοτ, δ6ἳ Ρατὶ5. τὸ δεύτερόν τε. --- 

: Ῥτο τοῖσιν οὐκ δογιοί ππα]πι τοῖσί δ οὐκ 
«ως ἵπ Μ5. 0ο. ΟΥ. ν. 1149.) δἶνε, 

: αυοὰ Ετεηπεμτίας. οσσμστίε» τοῖεδέ Υ᾿ οὐκ 
ἐξήνυτον». ΦΙΠέπ ἐίὲς πεοάές ο νεὶ τέλος 
ΓΦ110Ἠέ ἄ7ΙΟγε γἐησεγε Π03 βοεγά/2. 
Θνίζ Ῥπαείτα Ηετ. Ερ. ΙΝ. 15. δὲ 
ῥής/αγε ἅίω /εο πε σωὐηαέέγε ομέραξ 
Όεγία Τμ. δὶο 58ερίας αρπά Εαπιάεπι 
]οᾳυητΗς 4ΠΠ8ΠΙΟ5, Μεάεα. 1ρ]μῖδ, Εὲ 

Ειείαία αι ({ µοιαίώσζµε ια) βοτέζΗαπα 
74036 71γογεπα- }ποεγε 10Π Λβοίεγῶί- 
Ἰήγττῆ αοφῦε ἀῑαπ /οεάο ἀιεῖτης ἆπῃογὲ 
σεραςμώνέσεε- ΦΟΣΟΤ ΠΙΔἨ5 {ταῖτεπι Μετ. 
1Χ. 51ο. ο/ηπέῶ Γεοῖς --- εἰ ἑαπάεπη ἱα-- 
40 Όσες Ρηαπανίφωε αέω νοίεηία 6. 
Φἰαμπις ασ ἔᾖωβετε {πεί «πι» 
βή πες ἵη Ατο]ο 3ριά «1Λεπ. Χ. Ῥ. 444 
Ο. Μασατεας, ἱπημίτς 8οτοσῖδ, αΠΠότΕ 
ῬετειδδίΙ8» τέως μὲν ἐπεκράτει τῆς συμφο- 
ρᾷς Κατεῖχέ 6) αὑτόν. ἃε9ε 0αςίτίς Πε: 
Αοζυγέ 9 Ρε 194 ἐπὶ πελὺ τοῖς σώµα- 

Ῥ 

μ] 

Ῥ 

ΗΙΡΡΟοΙ Υτῦ Μι αο7 

ἀντιστήσας 
ὠπῆλθονρ τὸ τελευταῖον ἠττηθείς. ΕΙ Εωγέ- 
ρίάές ΡΠαξάταξ τππάε ορ παπα ψἰάεσα» 
τας που: ΡΠμαεάταε 4Ποαφ1ε ιδέμεεαε Ηἱρρ. 
ν. 953 Ίου απέσα} ε[εσίώο πια: 954 0 
40/16 ἃἲτ» ϱ/αενεγίαῦ ΠΕ[45. 

Ὑ9. λοζ. Τὸ δ᾽ ἔργον ἤδη] ΟΩποά, Ρτο: 
ἄδειν, ἀμο Οοᾶῖςες ἠ{ωσσγανζο» Πί ἆπο 
4ποααε Ῥιαεσπεταπε Γ]ογ.. εἴ Ρατῖς. ἴἵπ 
πος εἴἶαπ] αἀδοτίρταπῃ εται ὠντὶ- τοῦ ἔἤδειν” 
Ἱεσίτππαπι Ἠϊςο 5ετῖρίµταπι ἀοσῖε 7ο. Πο” 
5τεΓ΄ βΑεγτοπς αὐΠτπιανῖτ Ἱπ- Δίοεγ. Αἲ-΄ 
το, Ῥ. 173. ααῖ νίάϊτ εκ Ρεπο]ῖς, Ἰά 
ἵρδυπῃ δορῥοεὲ αἡπἰοίαπι Απιῖς. ν. 18». 
Ῥτοδαβ!]!τετ 1ά6ιπ' Π]αά ἀεάεται ν. 454. 
ετ Ψ. 466. θανουμένη γὰρ ἐξήδη" εἰ αΏοῖ: 
Μος. ες ἤδερ εοηϊταεῖταπι, ἤδη» /3ογέ- 
σα ἵπ δορμος]εῖς Ἰπγεπῖμα α Οταπὶ- 
πιατίοῖδ. απει εκ ὄ μισή. ἵῃπ ἢ. Α. Ῥ. 
55» 13. υὈῖ αιοά Ιεσίτις ἤδη ἐγὼ» τουτ- 
έστιν ἐγίνωσκον, 9ἱνε ἤδη γω Ἱλλιιά {ρδπα. 
εδῖ αιιοά εκ Ὑατῖς. Οοᾶ, τεδήταίτ Οοπῖ» 
εο Αάώπέγως ΑΝ. ν. 5119 ΡΙΟΡΔΠΤΕ δο 
Φανειέο ΜΙδεε]].. Οτῖτ. Ρ. 935.. απὶ ΠΟΠ 
οηἱπαάνετιεταί ΡΙαετετ νεῖετος (ζαπηπιαϊί- 
εο5 ἆᾳ ος Αττίζο- ποτε 5επίοεπαἰ {.. 
ὥπερβαλωπι ερίδδε Απίπι.. ἵῃ Π0. 4ε ΕΙαΙ, 
Ῥ. 44 ει Οἶατς {οη{εγβώ σέ: ἵα. 4)» 
τορἠ. Ῥ]υτ. Ρ. 331. «οπΕ. Βτιαάϊεῖςς. 
ἄρεημ. Ίπ «ΟγέβοΡ. 4ε Ὠ]α]. Ρ. 5ο. ΙΠ 
Βιγ.ρίαϊς εἴῖππα ΟΥτΙορε ν.. ό45 τὶάϊτ 
Πεσέβές φετὈεπάσπι, Πόλα μὲν ἤδη (δες 
νυ]σαῦατυτ 8Ώτε ΒγεΣ.) σ) ὄντα τοιοῦτον 
Φύσει. Ῥῤοεέως ].ες ΝΤ. "Ἠιϊδὴ. ὠντὶ τοῦ 
ἤδειν. ΑΗΟΙ Βοϊύης» Κεχήνη » κεχηνὼς 
ἔωην ὧς τὸ ἤδη» ἔδειν. --- αμἰπίπιο ὥς τὸ. 
ἄλειν» ᾖδη- : 

Ἡ9. 4οό. Ῥυνή τε πρὸς τοῖς οὖσ᾽ ἐγί- 
Φ/νωσκον καλῶς. Μίσημα πᾶῶσιν | Φελο]ἱίαδιετ 
56ᾳυτιτ ῥήζγλ/αμάας» πΠί», Ῥ8εε ν6Π6» 
ταΏηάί ῥεῃῖς» Ῥοτίος (πο νἰάοιιτ ετ 
ο{σγανΙέ 5επτεητία» ἁἴηιε ἰδῖς φΙσπίῇ« 
εατῖς Βγαείεγεᾷ Φμόφμε πε βΓούε Ώογε- 
761 εἶτε ΠΕΠ Τέ7 οϱ1έώ5 οὔΐο- 
1: φἶνο 72174 Οἱ: Παπ εοεπι 
πιοᾷο ἆρβ Ποπήπίδας οἡ[οδῖδ ος αἀΠί- 
δεπι Τ,αΠπῖ, 91ο Οταςςῖ 8µ85 νοσες 
µίσηµα» ρῖσος., στύγηµα» στύνος᾽ Ρὶοτίο» 

βία 



αοῦ «κ να, δ. ΔΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

5 πι] τοπ Ῥοβι δὲ οὐ η Υοσαϊ Ῥ]συ- Α Ώε «{εροῤίπες ἂ Ε4ἱ83 Ἰερ. Ρ. 33.90. Γη» 
ας Π. ο. 1]. 49. αἆ πιαπῖζαπι αχος 
19 Έϊνς Απίπαγ, Υ. ὃς, 1. τῇ. 

ΦΜοῖο, φνώήη αἷεία ἐῃ ππε ήΦεγεῦα» » 
ον] ο 11013 1/90 ΕΑΠ. 

1αμόαϊ 7σ]ογίως Άζαχ. ΠΙ. ο. ΝΨΠ. εχ. 
ᾱ, 5 Ῥ. Ευσῖ ῬΠΙ] εοπςι]ίς {ζμεία ήν 
ζιέσε «ώοδς αεετγἐ7ή ολ] ἠαΐέγα σα 
εὐσετο ατα εἰ. Ἱύπρίδος δὲ µίσημ᾽ Αρ 
κὼς Αταλάντη ἀῑεϊτην ἴπ 115 νειδΙὈΙ5 41105 Β 
εχ Βωγήρίαη ΜεΙεαστο ποὺῖ5 δεινανίτ ἠ{α- 
εγοδ. ἵῃπ Φαϊυτη. Ὑ. 9. 189. Ρ. 608. ἾὪ 
Σύσθεον µίσηµα ἀῑκίδεο νἰἀετιιτ αά Γ1εοίγαΙη 
ΟΙψικεπηπεβίτα ορ. Ε]ες, ν. 501. φιοά 
πης Ἰηάϊσε εοηνεηίδεει αρΏῖης ἵη εἶας ἵ- 
Ίψασεπι ΡΛΙΙοο/. νΝ. 9585. υὈἱ ταπῖυπ Ἰε- 
ρῖτατ ΤὪ μῖσος' Ἡἳ ἵπ Εωγέρ. Ηειας]ίά. 
ν. 041. Μεὰ. ν. 1593293: 

"Ωω μῖσοεξν ὦ µέγιστον ἐκβίστη γύναι 
Θεοῖς τε κἀάμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει. 

Φτύνημ ἐμὲν εδῖ ἵη εἴις Ο5. ν. 4805 αμοά 
ΝεΠεπιθΏτῖ5 4ΙἴεΤΟ » οἶδώ σοι στυγουµένηή 
Σταείοτι Μ5. Ἐ]οτ. ἵπ Γγοδδίη ν. 808. 
Ῥτο µισουµένη. -- Όι 1115 μῖσος» «4ειοῇ)- 
7ο ἁῑεῖτατ θεῶν στύγος» ΟΠοδρΙ. ν. 1998 
Έυπ., ν. 64. Ομ δυητ αά πΙαπυπῃ βμ- 
σἐρέαδν ἵπ πιαΙετες Αῑοῖα. ΠΟ πιϊταὈΙτας 

Ἠϊς ἀῑεῖας µίσήηµα πᾶσιν » Πἳ αἲῖ «4γή1οβή. 

Λνσ. ν. 989. τὰς Εὐριπίδῃ θεοῖς τε πᾶσιν 
ἐχθράς. -- ΝἱΠοτυπῃ αἀρε]]ατίοπες ν]τίο- 
οἳς (πίῦυτας ππΊταε ΡροϊεταΠί α οπονίδ 
σο]]ἰσὶ: Πίο εσο εοπἰεετήταπα Ῥεγίο]ίτᾶ- 
Ῥος» απιϊεῖς ἴ]]απ αὐηδάαιπ πιεί {[4- 
οἵ]ο αἀρτοῦατισηθ, ἵη ιδορῥος Ῥη]]ος:, 
γ. 954 

"Ωω πῦρ σὺ» καὶ πᾶν δεῖμα" 

ΤΟΠ Πεδείο απἱοιας ἴ]]ιά εἶεσαῃπς οἷτ νῖ- 
Φυ1ης πηἰηῖ ιδοβῥοείες ἀεάίδδε νΙάειη: 

ΣΩ πῦρ σὺ.» παιπάλήμα» καὶ πανουργίας 
Δεινῆς τέχνημ᾿ ἔχθιστον. 

Εειγεᾷ. Παιπάλημα . ποικίλος ἐν κακία. 
{}1/720/05. Ῥ. 65. 39. σηµαίνει --- καὶ 
πὲν παμπόὀνηρον σὺν ἀγπχινοία. ος 5εΠ5ΙΙ 
νοςεΙη παιπάλημα αμα ομοτυηϊῖ «ζ{γήοβή. 
Αν. ν. 4πο, «4έεβγίο» αηρίώς πρι -«ᾱ- 
21η, 1. Ῥ. 335. Ὁ. ἆθ Οεππορί{ε- 

Ὀ 

Έ 

οἱαμο Τ. ΠΠ Ῥ. 1δ9. ὃ» Ἱάπβιπτις παι» 
πάλήμαω καὶ κίναδες. 

Ὑ9. 490 --- ἐκ δὲ Φεννοίων ὃδύμων Τό. 
ὄρξε θηλείαισι ν/γνεσθαι κακόν. ] ἵπ 094. 
Ῥατίς, αἆ Γενναίων αἀδετιρίατη εὐγ ενῶν , εἴν 
ΡΙΟ γ{γνεσθαι» Πὶο εἲ α)δί δατῖ5 εοΏδῖαῃ- 
Τ6Υ φίνεσθαι», Πῖ γινώσκειν» Ῥϊτο /ιγνώσκείνο 
ἀϊβετεπιῖαπι αἲ Ῥποει. αττὶσί ν. 1996. --- 
Ῥιβετυητ αυἱάεπι ἦρξεν εἵ ὥρξατο. Ἠῖϊς» 
υῬί ῥραμΙο αΠἴε Υ. 498 Ἱεσίτατ ἤρξατ᾽ αἲ- 
σχύνειν λέχη.» ἄε πιη]ίετα Ζω σε ϱγύπλα Υ{0- 
Ἰᾳπε εοερἠέ ασ ἡΓαίεπ {εοΙὲ ᾖεσήέπηί ν ἦρξε 
φίγνεσθαι » ΡΟδΊΤΗΠΙ ΡΙΤΟ Ρ{Ο ἐγένετο. αιοᾶά 
ἀῑοί 44 οα11ε ροῖειαϊ ἤρξωτο γίγνεσθαι. «ἴπ- 
ἀοοὶαες ἆθ Ἠεἆ. ϱ, 90. 499 οὐδεὶς ἐμοῦ ἤρ- 
χετο γίνεσθαι δυσδαιµονέστερο». ΤΛμογά. Η1. 
ε. 18. ὁ Κειμὼν ἤρχετο {γνεσθαι. ΒτΟ ἔπο- 

λεμάρχήσεο βαωιαμία» φεπδῖϊτ Ρ. 34. ἕ. 
πολεμαρχεῖν ἤρξατο. -- ΒεπῖεΠτΙαϊη [ΗΓὲ. 
βέάΐ εχρἰαπανίε ρ]ητίοις δεμεεα ΗΙΡΡΟΙ. 
ν. 9οοί---οἵή. Πλας, Ρίαεῖετ ϱΕἴεΙᾶ» 

αν ἕπ Λεπαίδε 115 Μεές δι δὴ 
1Ιαέο ἀε]ίοαίας εἰίσεης ῥετη]ς ὤοηλοι 5 
ταμεία ραγὲς ῥαὐίαε {η ἐεο (ἐς εηί(ον 
Δ{ε ο ηφωό 24ος γής αᾗ εί» {εηείΡ 

18. ΔΙ5. Αἳ πῶς ποτ, ὦ δέσποινα πον- 
τία Κύπρι», Ἑλέπουσιν εἷς πρόσωπα τῶν ἕυ- 
νευνετῶν.] Εεραηπίει {αεί ΡΙαεάτας 

δε 6 τῇ ῥοίπέ ἄε ες Γεηπε ἠαγαδεις 
Ὁμὲ, ῥοή/αμέ εαμς είπε 16 {ζησει ]” 

76 ῥαΐλ» 
Οἱ ερ 9ε Γαΐγε η 7ΓοηΣ (μέ ῃε γοµσὲὲ 

)Γαπισΐρ. -- 

Ὅι Ειγέρίόες εἴ δορᾖοε δὴ ΡΙΗΤίΠιΟ5» ος 
εἴίαπι ἆμο νεῖδιας ἰπδεγα 5ἡας {αῦε]]αε 
οἱ ἀῑείτας «σίαιΛἠ) ἀθ.ἰ8πι. ΑΠΙΟΓ. Χ» 
Ρ. 373. Πυϊαῖα ρτίπια νοσιυ]α ἵπ7Ω πῶς . 
ποτ ὦ -- Εκ νειαῖδις Βωτίρίάεα ἵταης- 
τυ]τ 1π αὀπίτετος Χεπαγελως ἵπ Ῥεπίατα]ο 
αριά «41ήεῃ. ΧΙ, Ῥ. 56ο. Ο. Ὁ. ᾽Αεὶ 
δὲ σετρεμαίνοντα καὶ Φοβούμενον» Δεδιέτα 
(τ’) ἐν τῇ χει τὴν ψυχὴν ἔχον '- Τὰ 
πῶς ποτ) (1ερ. ἔχονθ”, Οἳ πῶς ποτ’) ὦ 
δέσποινα ποντία Ἰύπρις» Βιεῖν δύνανται» 
τῶν Δρακοντείων νόμων Ὁπόταν ὦναμνησθῶσε 
προσκυνεύμενοι. υάτίπιυπῃ 11ηά μμ. 

: μπα 



ΙΝ Ευλερ ρα» ΕΓΙΣΡΟΕΥΤΟΝΜ. σοο 

ἅππι ααὶς ποῦίς ακρ]ἰσθε» θμδρίςατὶ Ισεαῖ Α πετε πιοπῖς (. «4Γηᾖόμς ἵπ ΜΙεεε]Ι. 
5ετῖρςῖ95ε «Πεπαγεβω εἶπδ Ίοςο παρατι” 
λούμενοι» ἄερέζαπαἑ, παρατιλοῦμαι Αα ἠε- 
2766) «41Λεῃ. ΙΝ, Ρ. 166. Δ. ας Ετο- 
τας ἵταστῖοιις ΠοτΙΠΙ εδῖ. 4Ἡ8 Ῥοεπα νη]- 
5ο ςαενίετῖπε ΑΙπεπίς ἵπ αἀπ]τετος πιατῖτ]: 
«4ἱμορή. Ῥ]ηϊ. ν. 16δ. 

50 δ᾽ ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέπου παρατίλλετδί» 

5οΙρδεταῖηε ΓΟΙΦΑΠ 

διὰ σέ γ᾿ οὗ παρατίλλεται. 

ΠαΠΙ ΤΙτρεπῃ Ἰδία ροεπαπῃ σταπά{ ρεςμηῖα 
τεάἴππετε Ρροῖεταπῖ ἁῑνίτες: ιδεᾖοῦ. ἔθος ἦν 
τὸν ἁλόντα µοιχείας παροτίλλεσέίαι, ἵνα 
δοὺς (Ἰερεπάιμπι αΓΌΙΙΓΟΓ, ἐὼν μὴ δύὺς) 
ὠργύριον ποινὺν λυόῦ. -- Ἱαπσηπτιτ ἡᾗ ῥᾳ- 
Φανίδωσις εἴ ὃ παρατιλμὸς ἵπ «4γέπορή. 
Νιῦ. ν. 1ο7ο. εκρ]]οπῖτ ᾖτ. 7 οσεέως αἆ 
Οσέωῇ. Ῥ. 41. Πἴταπιφ πε πεπιοταῖ εἴ Τι 
εἰαμως Τ. ΠΙ. Ρ. 141. 5. υὈἵ νεῖδι5 
Ίατετ Οοπιῖςεις Ρ. 3845 99. παρατιλλόμε- 
νος τὰ πρῶτα πιυῖατί ποπ ἄεῦε;: Ίος ἴπῖεί- 
σίιῦτ Ῥ. 449. 109 ΡΕΙ τὰ αἴσχιστα ἔπα- 
θεε" αρυά Β/σμίωπ Ροεῃ. Ιν. { » 4ο. 
Σαεΐο. (104 πιαμή/εμο πιθεοΔ} ἠαμάώ Γε]- 
71ο 1ο/έΠΕ. -- Λείεγο νσεα ταἶνα. ΝΙα- 
τίτο αι]άσπι εταπι Αιπεηῖς ἵπιρηπε ]- 
εεθαῖ οεεΛώη» αείῃ 1]ε νοςαῖ Πέ. 
Γεπίαγίω) οὐίγώηεαγες Πυ]ας εἴἶαπα σε 
ἀῑδ ιπιρυπίτας Ιεσίοις ΕΤ οοΏσεδῶ» (επι 
Ίερε αΡ. {λεπιοτή. ο. ΔτΙδΙΟΟΓ. Ρ. 4ἵο» 
Το» «οπιραταπά!5 ε5ι β/αϊΐο ἆε ΙΤ. ΙΧ. 
Ῥ. 874. Ὁ. ) ποῦ αμἴεπ» αμοᾷ νι]ρο οἵα- 
το τΗσ» ΠΠοΤ5 αἁπ]τετίο Ρηδ]εε Ῥοεπᾶ 
ζαΐς εοηςεἰτηίαΣ ΠΟΠ ΟΠΙΠΕς Πας ἵπ Ρατίε 
ειτοτες ιδ. ΛῬει1ὲ 1.1,.. Δι. νΙ. Τ. 
ΙΝ. εοτεχῖϊ 7ο. Τα)]ογ Τ,εεῖ. 1.5. ς, 
ΧΙ. ὮΌτεταπε γετρα «ἠεμαγεβὶ Ρτοϊ]ῖε 
υἱ γυ]βαΠτυ. : 

Ὑ9. 417. Οὐδὲ σκότον Φρίσσουσι τὸν ἕων- 
εργάτην», Τέρεμνά τ) οἴκων μή ποτε Φ6ογ- 
νὴν ἀφῃ. ] αοῦηι Ῥμαεάτα: 

111 οεπ)δ/ε οό[ᾳ φως ε6ἳ ΠΙΗ5 ΦΗέ 065 
νομέες 

7ο; ῥγεπάγε ᾖᾳ ῥαγο]ε. εἰδ. 

1η 6 τέραµνα Ρταεῦει Εὰ. ρτίπια Εἶοτ, 
ἨΙΤΑΠΙ(Ηε ἶΠ ας νοςο 5εΠρίίοπείι οὓ« 

σ 

ο 

Ὀ 

005. ΧΙ. Ῥ. 5ο5. - ἨΗο5 ἅπο νετδιι5 
{΄ωοἱσηως αἀπιδιῖτ Αάνειςσις Ἰηάοσι. Τ. 
10. Ρ. 193. υὈῖ ἄε ΒΠαθάτα», ἴαπηιαπα 
ἀταπιατίς ΠοπΙΙΠΕ» τε εοριτατῖ αμ]άεπι ἆρα 
Ῥευατ. (Γο14ο επι νιε]ηίς εἰεσαηῖετ νετ- 
808 ἶπ Εχς. Ρ. οΙο» Μαγείω Ψ. 1,. ΠΠ, 
ε. 17. επι (εεγοπί Ίοεο εοπιρατανἰτ 
Ἠΐπς εΧρῖθς5δο. βΡταεῖνίε ἵπ Πἱ6 «{ετοῦγ ως 
Εαγέρίώες απὶ ἵπ εἶμς Ασαπιι Ριαείατητ 
5ρεεμ]αῖοσ» ΟΙψίαεπιπερίταε νετοίς οὔδει]« 
τὶς ἀεδίσηατ αἀητετίαπι ν. 36: 

Τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ. Β2ῶς ἐπὶ γλώσσῃ µέγας 
µ «λος επ 3 ν , 

Βέβηκεν ́  οἶκος δ) αὐτὸς» εἰ Φθογγὴν λάβοι» 
Σαφέστωτ᾽ ὢν λέξειεν. 

Ὑ5. 410. 'Ἡμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ) ἆτοκτεί- 
νει] Ἠος επι ἠωσσγανίο τεεερῖ. εἲτ ραιι- 
1ο ρορῖ» Ὑδ. 491 5 ἐλεύθεροι, Ρτο να]σατῖ5 
ὠποκτενεῖ εἴ᾽ ἐλευθέρως" ἵπ Ἠΐς αεες]εῦαπτ 
αὐ αἰο5 Οοάιεες ΕΙογ. εἲ Ρατῖς. ἵπ ἴ]]ο τ- 
π]εη 5ΕΠΙΡΤΙΠΙ εταῖ ὠποκτεῖναι. ΑΙἴθταπι 
Πἰς5Ι αρεεταϊἰσοϊπηῖ ῥρταεῦετεῃτ Οοᾶῖςεδ . 
ΠΟΠ ΡΤΙΠΙΙΙ5 Πιμίαδδεπ Ἱεοτίοπεπι νι]σὰ- 
ἴαπι, ἀλλ) ἐλευθέρως Παῤῥησίῳ θώλλοντες 

οἶκοῖεν πόλιν Κλεινῶν ᾽Αόηνῶν --- μητρὺς 
οὔνεκ᾽ εὐκλεεῖο» 5εά άμαε «εοεί {ηφβεμωος 
δεγίαίέε {οφμεμαί [ογεμίες ἑβεοαηὲ 7. 
ὄεῦῃ Ποδέλε «{:βεμαγιπ]ο ΠΙΑΙεΣΠά ιο» 
Φε σμάε εἰωγῇ. μητρὸς οὔνεκ οι εχἰπιῖε 
247 ΕΠ2 {10 α{1{ησδ. 

Ὑ9. 494. Δουλοῖ γὰρ ἄνδρα. κὼν θρασύ- 
σπλαχνόστις ῇ, Ὅταν ξυνειδῷ μητρὸς ἢ πα- 
τρὸς κακά. ] Οπαπάο Βέσέί βά{ΟΓ/Η 105 
2263 Γ1Ω{ 672 ρε Αγοίαγὲ, αμοὰ Οὐε- 
φἵε5 ἀῑσεῦαι βΒαζμνὲ ἈΒαεϊπι Βμαεάτα : 

16 ογέπε «μπε ήετε εὲ .η ῥεαμέ 
Γαγάέεσάν 

Ῥταεῖει Πο5, 5εαἹεηίες εΕίαπι 4ΠΔΕΙΙΟΓ ϱκ- 
Ἠΐδει δούσεως ἵα Τΐ περὶ δυσγενείας Ρ. 
50: 19. (γο/ή5 εἲ ἵπ Εκεειριῖς ετ ἵπ 
Ἐ]οτί]εςρ. Ρ. 965. -- Όπο, 4ος αἀδετί- 
Ρ5ἱ. αὐπίρει Βῤήαγεή. ὰε Ράῑςο. Ρ. 1. Ο. 
ει ἄε Ροξ:, Διά. Ρ. 58, Ο. εοταπθ 
«επῖεπίῖατῃ ςοἰ]αιάαίτ. λἐοβεμές ᾖ,σέγιεἑ 
Δἱ01. ΤΝ 5δΙ.9 τὴν δυσγένειαν πονηρόν 
ἔλεγεν εἶναι σύνοικον τῇ παῤῥησίᾳ Δευλοῖ 

Εε γὰρ 
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φνὰρ ἄνδρα κὼν θρασύστομός τις ᾖ- Ἱλ]ια νἱτὶ Α τοῦτο » Φασὶν ἁμιλλᾶσθαι (τῷ τούτου) βίω» 
Ώοστί νεταυπι ο ὐἰάεπι 5ε ἹΙεσίσδε αριά 
Φ/Ηήζ/εῥί(2 ἵῃ 4ἴἳ0 θρασύσπλαγ χνος 5ετῖ- 
Ὀετειτασς εχ Εωγέρίώςς καπιτπι ΗΙΡροΙγ- 
ἔο ποπ τεοοτάαραμίυγ. --- δρεεταῖ νετβ πα 

Δουλοῖ Ρα]ο απῖε πιεπιοταίαπῃ παῤῥησίαν. 
Οἰνίδας οππ] σας αεηυα]ῖς Αἰπεπὶς «τεεη- 
οὲ ἠδεγίαι παπί εταῖ περαῖα: νίᾶ. 
Ζεμο). Οεπῖι Ν. Ῥτον. 95. δεινίς παῖυτα 
«ηποφυ6 ἀεεταῖ: νε]επ ποσῖες 5οπρβ!ςδεῖ 
ἴπ Ῥποεπίδς. Υ. 3050 

Δούλευ τόδ᾽ εἴπας ο οὐκ ἔχειν παῤῥησίαν. 

δετνῖ Ρίητες εναδετηπῖ αΠατηπῃ εἰῖαπι 
ΤΘΤΗΤΙ Ρρετ]ἰςκ]ηῖ, εἲ ἔμετε ΡΠΙ]οδορ]! 5 
«αινιῃ ογαῖοτεπ Εμῖσδε περαι ᾖ,ομδέηπως 
1 εχσε[]επτῖ ρατῖε υ]τίπ]α Πε]! ου π. . 
Ρ. -9ο» ΡΙορῖος τὸ ὠπαῤῥησίαστον' Ἱ]]ίο 
Ῥ]ητα σεφ ηίυσΣ ἆε Πΐ5 αιαεάαπι» αἲία 
πιη]τα ἀεάῑτ Τά. (αἰαλεβις ἆ 4. «4110- 
μὲ ΧΙ. 3ο. υὈἱ αῖ ρτοβῖαϊ 5επατί15 νἱ- 
ἀειητ ἔγ{ρίάή, Δοῦλες πέφυκας οὐ µέτ- 
αστί σοι λόγον. 

Ὑ5. 496. Μόνον δὲ τοῦτο Φάσ᾽ ἁμιλλᾶσθαι 
Εἱῷ, Τνώµην δικαίαν κὀγαθὴν» ὅτῳ παρῇ. ] 
Ῥϊνειδίςσ]πιῖς Ίαες Ἱπτετρτεϊαπ]επῖϊ5 νε- 
παπιατ 1π ΦΕΠο]ΙΙ5δ. αὓ Ἰ]ο αίάεπι ἵπι- 
Ῥρετίτε αἀπιοάυπι» αἱ ἠεμαμάγὲ νεῖςις 
αἀδετὶραῖτ, αὉ Ἠδο 5εητεητία ΡΙΟΙΡΙ5 αἶῖε- 
πος: ἴ]]ος Ρταεῦεῖ εἰπεετε δεπΙρίος (σο26- 
ϱὲ δοδαεΙς Ῥ. 5055 49. 9. -- ΙΠίείρτε- 
τε5 τεςεΠτΊοτες ππεπῖειη πι νιάεητις [η- 
σἐρίαδε εκρτεδδί6δε» 4305 ΙΠῖεΓ εΠΙΙΠΕΗΦ 
το π δίοῦ. Ρ. 964 

«Σ71η σε ο) εἶτε ῥαγ νήσε Φ0ΗΗ 
65η είς α)έήρίς 211 «:δὲ οὐ/Εί{ 11αΛ. 

εστερῖε 4«Ἡοαπε ΔΛ. δ. βΓωΦΟ)}. Ο” α 
ΣΩἱπο ἄὤε ᾖε ἆδγεο ᾖ οέι κο) εἰ 
Ποηάέ δω ᾖα νεγίω ἐσὲ β)μ» ῥ7έείεώ φώε 
απ νἱε. -- Ντῖοδαδ αἴαποι Ιεσοπες 
ὅσατ ἵπ Πῖδ Οοάεχ Ε]οτ. Ίπέτα Ροπεηάας» 
«σ/οδσέω Ἰγήμεανελῤ, εἲ Ο6οάεχ ὦ)οδαεξ 
λήΦ. Μόνον δέ Φασι τοῦθ ἁμιλλᾶσθαι βίῷ 
-- αἳ ὅταν παρῇ" Ίος Ἠαῦεῖ ἴά, 4 :ο- 
4πε «6η. εἲ (πολ, -- ῬεπΙο 1η5ο- 
1εηιῖοτ Ἰΐς γετροτιπ 5ιτησίητα Εοτῖε ν]. 
ἀεδίταν: αἷς εο]]οσαῖα πεπιίπετι ΟΠεῃάθ- 
τεπῖς Τνώμµην δὲ δικαίαν κἀγαθὴν.» μόνον 

ὅτῳ παρῃ. «4Πέππμπη Ύέγο {τί εἰ ῥο- 
2119 141 ᾖοο νοτε ἄτοιεπί οή1 εὐμτο 
ο αγμεγὴ» γεία ῥο556 εοηβαγαγ{, νεὶ 
εεγίατε: 5ἶνε ἀῑσας 1 ἵαἱ 5επτεητῖα ἅμιλ- 
λᾶσθαι, 58 ἐρίζειν» Πλ] ἱπτετεσις 5εά 
Ίος ἴ]ιο Εγεαπειτῖα5 {π τα]ῖοας αάΠίσεταστ 
4οΏ}ς. Ῥεείερεδ. ν. 757. Κείνοις οὔτε 
κεν ἔργον ἀραχνάων ἐρίσειεν. εαπι ἵπ Τεπι 
«επίρία αὐαεάαπ Ἱεσυπτατ αἲ {1εγθᾷ0Σο 

Ῥ. 905. , 

Ἡ5. 498. Κακοὺς δὲ θνητῶν ἐξέφην᾽, ὅταν 
τύχη Προσθεὶς κάτοπτρον» ὥστε παρθένος νέω 
Χρόνος ] σγοζέωςς {ηδεμία κεά ῥεγγεγια 
2πιαέγέν λε Ποἱεωήξ» ἐηοταγ νἐγαίηές 
ρεειζωπα «αάπιονεη. πι υπο εσο νοτ- 
Ἴδηπα νυ]σατας απτο Ἰθειίοπες τενοσαν!» 
αὖας ἁἀαῦθαιτ εἰ Ἐ]οτεπτ. Οοάεκ: Πρεθεὶς . 
εταῖ ἵπ Ρατῖδ. αΠΐδαιε ἠζηςγανὲ]ς ἵη Ἱι- 
1ο αΙοαίθ παρθένῳ νέα" ἵπ Γάῑ, Τγίης . 
εωνε[ῥὲ Ε]οτί]. ῥήοδ. νειδιις δἷς 5οτδίτατ» 
προαθεὶς κάτοπτρον ὥστε παρθένῳ νέα. Χρό- 
νος Ἠϊο παϊΠϊ επι ρήε]]α νὶτοῖπε «οπιρατατῖ 
νἰάεραίυτ: τπτ Ίαες δρεσπ]απῃ ἱπερίς]εῃδ. 
Γοτπιαίι φἱρ]πιει Ίρδα 5υαπι ἰπάίσαςτ, είς 
ἴεπιριςδ»΄ Οπιπία Ῥαϊείαςείεῃς5», ετἶαπι αἁῑα 
φιΌ Ρεῖδοπα τεεῖο5 Π]αἰος ἵαπάεπι οπιπίδ5. 
νε]υς ἵπ δρεςυ]ο εἶατε πιαηῖ[εδτατ: ὅταντύ- 
4Ν Προσθεὶς ο 5ῖνε ὅταν προσθῇ κάτοπτρον. «{Ι- 

ο 

Ὦ 1ήε/αεο ἴεςιε Χ. Ρ. 49-. Β» Ῥετίαπάτο Ρίτ- 
ἴαευς παρήνει μὴ µεθύσκεσθαι» --- ἵν ἔφη μὴ 
φγωσθῆς οἷος ὢν τυγ χάνεις» ἀλλ᾽ οὐχ. εἷος 
προσποιῇ ' Ἱζάτοπτρον (φὰρ) εἴδους χαλκές 
ἐστ᾽. οἶνος δὲ νοῦ. Πο «εσοβγίέ δεηατῖης 
ε5τ ούῦσει Εἰοτί]εςρ. Ῥ,. ΧΥΙΙΤ, Ρ. τό. 
1» «ει Γογηησε «ρε εσέν ᾗἐ1ή ΠΠ έ]α 
μὲ; πῖ τεεῖε (ΣέεΙπεγ. νίά. ΒΙ. Ε. δρα 
ᾖεηρ. ἵΏ (4)ήη. Ἡ. ἴαν. Ρα]]. ν. 91. [η 
Ἠμπο δεΠδΙΙπΙ {εὔῤως» πια]οτήπα νε]ητί κά- 
τοπτρον», ΙιοτΙπῃ «ειτε Βασῖτία ἀαῖ Ιπιπεπᾶς 
νε]ατ ἵη 5ρεει]ο;: « 

κ 

Οὐκ ἔστιν μείζων βάσαμος χρόνου οὐδενὸς ἔργου, 
Ὃς καὶ ὑπὸ στέρνοις ἀνδρὸς ἔδειξε νόον. 

Ἰηςετεῖ (νἰάειατ Τήεοσμίας) ἀῑετυπα αι 
οδεοὐσέως ἵῃ Εεῖοβδ. ΡΙψ5. 1» ε. Χϊ περὶ 
χεόνου. υὈί Ρ]ητίπια δυΠῖ ἵηΠ Ἠαπς δεηῖεη- 
τἶαπι» 4 παπι ρτβεσδετῖπι ΄Ττασίεϊ ΓΓεαπεῃ-- 
τἍηί «4ο άγή ΡτοῖΠ, Ψ. 050: οι 

ε 



Ν ΕΟΕΤΡΙΡΙΣ5 ΠΙΡΡΟΙ ΥΤΟΝ. 

Οεἁ. Ἐ. ν. 65ο, Χρόνος δίκαιον ἄνδρα Α 
δείκνυσιν µόνο. Βωγέρίαες Π]ίε αριιά δίο- 
ὀσει, Οὖκ ἔστι πράττοντώς τι μοχβηρὸν 
λαθεῖν' ᾿Οξὺ βλέπει γὰρ ὃ «φρόνος» ὃς τὰ 
πάνθ᾽ ὁδρᾷ. Οοπιραταῖ 0/6. «4ῑεν. 9ΙΤοπι. 
γι, Ρ. 749 9 Δγ.ραὲς εκ Λἱεχαηάτο 
ΝΕΙΦΙ6., 

Χρόνος δὲ δείξει σ᾿' ᾧ τεκµηρίῳ μαθὼν 
ΗΒ κχρηστὸν ὄντω γνώσοµαι σέ γ) ἢ κακὀν' 

επ Πΐ5 εκ ορῥοε]ἡ Ἡϊρροποο. 

Πρὸς ταῦτα κρύπτε μδέν ὧε ὃ πάν) ὁρῶν. 
. { 

Καὶ πάντ᾽ ὠκούων» πάντ᾽ ὠναπτύσσει χρόνος" 

Πεφ!ε οπηῖδςος /οῦαεο. νεγτως ἐπίος δο- 
Φήοεἰὲς βγω επ{ἐεο ἐπί ῥοδέαγάηη {η 076 εἰ- 
δε ἠαδεημαος αγρεζαί Ῥετεστίπιας «4. (εἰ 
Ν. Α. ΧΙΠ. ον ΧΙ. -- Ειτρίάθα 3}. 
ΑΝ. /,οξἔηδές Μϊδς. ΕριρΗγΙΙ. ΨΠ. «9. οο. 
Βρεεῖαξδςεε Ῥυϊαϊ εγεέ{ή ἴδῖα δετῖθει- 
τεπ» {ηρίζσγε {αμα 1 ερέσω πω γὲ- 
ἔᾳ ο7ηηῤέπα μδεο. Ρ/αίο ὰε 1.Τ,. Χ. Ρ. 
905. ὧς ἐν κατόπτροίς» αὐτῶν ταῖς πράξε- 
σι. ἠγήσω καθεωρακέναι τὴν πώντων ὠὀμέ- 
λειαν θεῶν. ἵα]ία ἁαπῖαϊ Οὐοεγολέσο εἴ α]ῖο- 
ταπ] Ρ]ΗΤ8, " 

Ὑ6. 431.---τὸ σῶφρον ὧς ἁπανταχοῦ κα- 
λὸν» Καὶ δόξαν ἐσθλὴν ἐν βροτοῖς κοµίζεται ] 
Ιπ ἆποσας Οοάᾷ. εἳ αρυά «δοὐσεµη εδι 
Ὁπανταχῇ» Ὁῖ δαερίᾳς ἵπ Πῦτῖς «ο ριῖ5 
ῬεγπιηϊαΠΙΙΓ πανταχῇ εἴ παντακχοῦ ' ἄλλα. 
αῇ εἴ ὠλλακνοῦ ' ἵπ ο ηῖεῖε {οτπ]ας Ρος ἴπ 
οὗ αἀΠίδεπτιςΣ ἴ]]αε ἵω ᾖ ἀεδίπεπτες. ιδ] 
πιοῖας ΙπάΙςαἴΗΓ. --- θεά Ρτο κοµίζεται 
5ΡοςἵοδαΙῃ 5απε Ιεοιίοπεπι εκ Οοάἱςίῖριι5 
ουτητ ἠ{ωσγανίας καρπίζεται » Ο18Πῃ 
ῬίαεβεΠί εἴῖαπι Ἐ]ογ. εἰ ΡαΠπῖδ. Γιο πια 
τειπιεταηῖ , αποπίπας {ιά 
τεχίπῃ τεεερετίπιΣ ΡΕΙΠΗΠ» αιιοά αἱτθ- 
τηπ] Ἱη «ης Οοαϊεῖομς ἰπνεπετιηῖ ήοὖσε- 
1459 απίαμε Παδετηγ (γέσο7. Δασίαης. 
Ώπο ΤΙ νετεης 5υΠῖ αριά οδαεώ Ἐ. 
Υ. Ρ. 68, 5ο. (4701. ϱ. 379 αἴφιε Ἱ]]ὶς 
εδῖ κομίζεται. ἴτπ ογαμάίε Χρ. Π. 01 ςἱ- 
δἱ Ἱνατ]α Ἰαυάςς «οὐ σιήε Απάτοπιας]ιες 
εκ Βωγέρεοες Γτοβδίη ν. 640 -- ὅσι» 
Ἠ]πο ρετίτί ἆμο γείςιις 1διῖ5 ερυπτιτ 1π- 
τε]εςτί 547. δν 

Ῥ 

Ἱπ «οῃ- 
αι 

91] 

Τὸ σαφρονεῖν ἐν πᾶσιν εἰδυῖ ὡς καλὸν 
Καὶ) δόξαν ἐσθλὴν πανταχοῦ κοµίζεται. 

Ῥταείετεα Καρποῦσθαι αϊοισνῖς θδετῖρίῖοςα 
τρις Αιτὶοὶ εἰἶαπι 5εΏδι Βσιιγατο [τος 
οεΠῖβἴΗΓ» δεά» Καρπίζεσθαι οφ ιἱ αἆπίραθ. 
ττ, εκ νειετίοις ΠπΙπι ἀαάρτίς εἳ α]τθ 
τΗΠΠ. Ρούωα. [Χ., 149. τὸ καρποῦσθαι καὶ 
Καρπίσασθαι Θουκυδίδης λέγει. Ἱ]]ιά Ὀἱ5 πηὶ- 
ηΙπηπι, ος ἵπ ΤΠπασεγαίἀεῖς ΏΟΠ ΙΠνθ- 
ηῖς «4ετοῤῥίως ΝΗ. Ο. ΤΠΕεΡ. ν. όσπ 
΄Ατης ἄρουρα θάνατον ἐκκαρπίζεται. Ἠοο 
ΑΡΙΙΦΦΙΠΠΗΠΙς 5δεᾷ εδι πῖπιις τγίταπα», 5ἳ 
Ροδυεταῖ {π Εά. ρτῖπια Τταρίευ5», Ροτηῖε 
οὗ. Ιδίαπι τατίοπεπι ἵπ 5εεμπάα πιηῖατ]. 
Ωιοά ῬΡοδτί5 ψετεγθις εἴαῖ κλέος οἳ κὺ- 
δος ἀρέσθαι. 1ὰ τεεεπΏΙοτῖθι5 εΓαῖ δόξαν κο- 
µίζεσθαι» Ἰαιμάε νεὶ ϱ/ογέώπω /εβο{αΓε: 
νἱτὶ 11ςτ ἵμχτα Α/αΐο7εῃ 4ε Περ. Χ. Ρ. 
619. Ο. πρὸς τὸ τέλος --- τοῦ βίου τὸ ἆθλα 
παρὼ τῶν ἀνθρώπων Φέρονται. «Διγέρίαέ τὸ 
σῶφρον. ἁπαντακχεῦ καλὺν» Καὶ δόξαν ἐσθ. 
λὴν ἐν βροτοῖς κομµίζεται. ἵπ 1. ΤΝ. Λάαο- 
οαδ. ΙΧ δ. υΟἱ νι]σατιτ τὰ τῆς ὠρετῆς ἆθλα 
οἴσομεν» Ἱεείτας ἵπ Οοἆ. Ρατῖς νομιζόµεθο. - 
δογἱρεπάμτη νΙάεξιΓ κομισόμεύα. 

ὃς, 493: Δέσποιν, ἐμοί τοι ] ΥΠἱοβίΠι 
ε5ῖ ἵπ 6οἆ. ΕΙΟΥ. ἐμοί τε’ αὐοά πε ειῖ 
νιάεαϊις {Π ἐμοί γε πιμίαπά μπι, [αςῖει Ίος 

Ῥ ορ. ΑπΠΙΙ6. ν. 9δ4. Αναξ ἐμοί τοι» 1ὲ- 
Δὲ φιζεη. --- Νδ. 435. Νῦν δ ἐννουῦμαι 
Φαῦλος οὖσω» ΛΜ} εΓΓΟΓΕ2 ΠΕΙ αᾷ- 
Ποσο: δἶνε επ]πι ἀἰσβῖΙΓν ΤΠΕΑΤΠ 659 
Ώιῃς» Φαυλότητα » οἐππρη/οὐΓα{έ/ εἴ ἔπιβο- 
71116129 μανθάνω" 581 Φαῦλος οὖσα µανθά- 
γω» Νε] ὁρῶ ., νε] αἰσθάνοιεαι  Ιγνώσκω . ναὶ 
ἐννοοῦμαι ο Πἱ Πα]. Ἱπτεγοςι : Ίδτῖς επίτῃ » α])[ῖς- 
απε θἰπ ος νετοῖδ, δῖς αἀϊμπσὶ 5οἶθῃ 
ρατειεΙρία, 

Ὑςψ. 495. -- Ἰζᾷν βροτοῖς Αἱ δεύτεραί 
πως Φροντίδες σοφώτέραι ] Νο ἵπ πορῖδ 
ταπτΙπη δε εοΠΠ)έγε ας; 5ο εἴ 
ΠοηηεΓὲ Θεοὶ ἄμβροτοι 5ἱο 54ερε Ιοα 111 - 
ταστ», Ἡϊ ῥροέεγέογε εοΤΙΙΙΠ οοθἡ/ώ1έ1εέ 
Ρτίοτίυιιδ οαρίεμιέογες νἰάε ἀευεαηι: 
νὶάἀ. «Ῥωνιαίή. ἵπ Ἡ. 5. Ῥ. 194: 81. Ρ. 
148: 6» πιοποτ Πηῖης Πω γέρέαἡς νετεας 
Ρτογετθϊα]ΐδ, «ὐεπι πο ἰπ ΒΠρροϊνῖο 

Εςο Ταῃ- 



1, 
) 15 6. Υ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

ΤΟΠΙΗΠΙ 5οἁ ο ἵῃπ Οτεςοὶς ομἱ5 Ῥοδυΐβδε Α ϐεν (οὐρανόθεν) κατασκήπτιυσι" ΡΤορτίαπα 
Τταρίσυπι Παιιεῖ εχ «1δεῃ. ΧΙΝ. Ρ. 64ο. 
Ῥ. γετεις α πε ροδδεπῖ Ρ]Πτίπϊ ρτοίετ- 
τὶ», 9ἱοδ., νε] τοτίάεπι Πτειίδ δετ]ρίοδ» 
νε] Ἱοτιτετ ΙππηΙαϊΙοδ., ἵπ ἀῑνειδίς Ττα- 
σοεᾷς αἁλιουστίτ ΓΒωγήρίάες εοδάεπῃ 5 
υἳ πτατί αὐῖς ρορδῖῖ οὐΓ ἆε ιπίσο γεῖςιι 
αδοᾖο/ίασ{ες 1 αἀποϊανετίϊ 1π Μεάεα» Υ. 
6ο. Ἰεεῖππι επαιη ἵπ Ρε]ακίη. --- Νο 
Εεγρζήν υπο δεµατίατῃ, δε εἶαδάετι 
φοπτοητίας ΡΓον6ΓΡΙΗΠΙ Δευτέρων ὠμεινόνων » 
αἴτίηρεητες Ζεποῦ. ΟεΠῖι Η{, 15. εἲ 
Πἱοθέμία ως ΤΙΝ 159 ἃ σας ἀπετιπι 
παττοηῖς Ἰη οὐ1δ5. δἳ ρτϊπιϊς Ποςιῖδ σαθ- 
οἱ ὨΏεο ῥτορίϊατε Ποᾳ ροϊεϊῖαηῖ εοἨ- 
ςυ]επίος» ἴπ Ἱ]]αγαιῃ Ίοσυπ 5αςςθάεραΠε 
ιουἱασπεσε, Ἱνοπιαπὶςδ ἀῑεῖαε Σ αὐἶδις 
ΡΙΙ, καεετάοῖες εετῖθ» Ρἰαεαδαπίη)ς νι. 
4. εως Ν. Δ. ΙΝ. ος, ΝΜ. εἰ Ες. 
215 Ἰιπ Δάασ. «ΡουεγίοΓ1ύ 1 ε){0γέ- 
δι. 

σ9. 4398. --- ὁρραὶ δ εἲ- σ’ ἐπέσκηψαν 
θεᾷε ] ἵηπ Ρατίς. 094, ΤερετυπΙ, εἴ 5) ὧπ" 

έσκιψαν᾽ ΠΩ εἴς σ᾿ ὠπέσκηψαν 5επΙἹΠΙΠ 
νϊάετω. ἈΝοι αὐίάεπι Περε» αἰτεγαπι 
εἴίαπι αλ οίταπι ἵπ φιπηϊ]οιας ἀῑσβίδ., 5εᾷ 
Ίος ατῖίτος αοςοπιπΙοάατΙ15. «με 

σκηπτὸς ἀῑεεραιατ: ἆε Ο1έΔΙεΙΙο εΓα- 

εἶειε ΤΨΙ4ΠΠΟ ΠΟΠ βετῖρδεταῖ ϱ/ΗήάγεΛ. 

ν]πι εοπιπιμηϊν{τ 1η τταηδουέςδα Τ {. ἵπ 
1ωεἱα. ΄ΤΠΠΙΟΏ. Ῥ. 1ου. Νου Πμρίίες 
ΤΑΠΙΙΠΙ ἐγκατασκῆψαι βέλος κεραυνοῦ. 5δεᾶᾷ 
αἳ τπαίαπῃ ἵπρτυεης νί πευῖτα ἀῑεῖτατ κατα- 
σκῆψοι», εἴ ἐγκατασκῆψαι' 7 Λασ)ά. Ἡ. 9. 
470 ῥει ἑσηη αἨίε ΓεγεὐαίΗ πολλαχάσε 
ἐγκατασκῆψαι' --(ς.48δ.) ἐς δὲ τὴν ᾿Δθης 
γαίων. πόλιν ἐξαπιναίως ἐνέπεσε᾽ Ι,4εγεβίαςδ 
Ες 141 {Ποιθελὲ ἐσηάεπα ῥοριίο βαη- 

Β (ομή. εΧ Πγέρίάε, «4γπίορή. «41ήεμαςὲ 
ΙΥ» Ρ. 151. Β. Ἔς ΟἸδίπου δὲ παῖδε --- 
"Αρης κατέσκηψ᾽'' αἆ ἰδία νἰὰ, ΟαδαµῤοΠ. 
Ρ. οδο» 5”. αειίνα νὶ ροπίτιτ ἵη βαγέρ. 
Μεά. ν. 94. ΝοδίΤΙΠΙ δἱε ἀποσκῆψαι Ἠιἰ- 
Πα ἴταπα πιοηςιταΠῖ 27ο) ησ]0 ποῖαῖα 1Π 
Ιοάο. ὲο. [, Ῥ. δὲ. 75. αἴθιο Πα ΕΟΓ- 
Φ4Π «4ετεῤγή Ῥοδιεταῖ ἀπέσκηψεν Ροις. ν. 
7419 ηῖ δογ]ρεῖϊ ν. 5149 Κακῶν, ἃὃ Πέρ- 
σαις ἐγκατέσκηψεν θεός. ἔα}1ρ. ΠΙρροΙ. Υ. 

ο 1418. 00 ἐμαίαε Ψεποτς ᾿Οργαὶ κατα” 
σκήπτουσιν εἷς τὸ σὺν δέµας Ιῖ ΠΟΡΙΤΟ ΥοΙ” 
8. ὀρφγα) δ᾽ εἴς σ᾽ ἀπέσκηψαν θεᾷῶς"' {γ 16 
Γεν {ην αςέέ ἐ. αριιὰ //εγοβοί. ΜΙΤ. 
Ρ. πια. Τ7ὺ. ἐς -- τὰ μέγιστα --- τὰ τοι" 
αὔτ᾽ ὠποσκήπτει βέλη ἵῃ αἰῖ5 εται Οσο. 
ἐπισκήπτει" Ιελοάο». ΝΗ. Ρ. 346. ἡ δρ 
σάκης ἀνίο κα) μανία εἰς ἐμὲ ὠποσκήψει. [ο 
Ρ. 103. ὄμμα Κρόνιον εἷς τὸν εἶκον ἐνέσκηψε. 
«οϊρήγοη. Ι. ΕΡρ. ΧΙ1{» ποθεν --- εἰς ἅ- 

Τ Π. Ρ. 938. Β. σκῆπτρον» 864 σκηπτὸν Ὁ λιέα δύστηνον -- ἔρως ἐνέσκηψε. Ππῖδείαια 
ἐφόρει Ὁτ ΙσπεΗτῃ [ονίς ἴε]μπ  δορτατα 
ν]αστεϊατΣ Παπ εἳ Ποταπη αἰεπιάσπ αἷ- 
εἰ νο]μῖῖ Ἱζεραυνόν. Ὦε [)ε/μοςέµεηε ἀῑκίε 
}οηβέηωςπ. Υ.ΧΙ.6. καίων τε ἅμα καὶ 
διαρπάζων σκηπτῷ τινι παρεικάζοιτ᾽ ἂνο Ἡ 
κεραυνῷ ' υδὶ ἀοστε ΟΊα5. ΛΑ Κελέώς εοἳ- 
τιρῖε, ὃ χειμάῤῥῳ. ΝΙάειι 4ἴοαμε Ροτθ- 
τοῖ ΠΑἴΠΠ κεραυνῷ εκ Ἱπῖετρτεἴαπιεηίο 
νοεῖ5 σκηπτῷ' ευία5δ τα] πε νίπῃ τε" 
εροχίῖ /,οησέπωςς Ἀἰτεταπι απτίαίτ Ἡ]. Ε7. 
νραηήετη. 1 12. ΟΥ. Τ, Ρ. 537. Ηίπεο 
νετρα Αποσκῆψαι», Ενσκῆψαι, Ἱκατωσκῇ- 
ψαι, Ἑγκατασκῆψαι», 4ὲ Γη]πῖωε ἐπ]δδο 
Ρτορτῖε αἁληδίτα» ἵταΠβΓετΗΠΤΙΓ αἆ Ιπα]α 
ηηαενῖς στονίοτα ἁἰν]πίτιας εκ Ιπιρ'ονῖδο 
ἔυ]ππῖς {Πδίαι Ἰππηίςδα» νοἱ ἵπ αἰίοποπι 
Ἱταθητία εἶπι Ἱπρετας ἀπρ]εκ δΠῖπι Ἡο- 
τηπι 4 ἱοαφι6 ΨΕτΡΟΤΗΙΗ εδὶ Ροϊεσία». 607. 
2145 4ὲ Ν. Ὁ. Ῥ. 1892 οἱ κεράυνο) ἐκεῖ- 

απἴοαπε Ῥμαεάταπι αἱ Ἰπναδεταῖ 4ΠΠΟΙ ϱγα- 
γή εἰ ςοὐαέ ἡΠε2ΩΦΕΛΦ. 

Ὑς. 4300 Ἐρῷς ' τί τοῦτο θαῦμα» σὺν 
πολλοῖς ροτῶν. Ἰάπειτ ἔρωτος οὕνεκα ψυ- 
αὴν ὀλεῖο» ] απ Ίοεο Ρετειεραπίε», αὐειι 
σΙΠΙ εαπῖεΠἰ εκ Ηἱρρο]γιο Αιαοζηις ἵπ 
Ῥμαθάτα 5Ώα Οπ]ΐεα εχργεβθῖξ Πππίταπάο 
εορῖτ ατἶαπι ν]πι νοςίδ ἔτειτα ΙΠδεινίεῃ» 

Ε Εἱ5. ἀεθΙε ας εἶτα» Ἰπιετγοσατίοπί ᾳυ.1ι 
εχρτϊπιϊς {πάἰσηατίο» «ζζε αάέθΜε βγ05 
Λέεγ αἴπογεσα νέα ἐώπῃ βευαλάαὺής ῥ 
Πας δρεείαδα,ἳ «Ειωτίωιῤέ ἆθ ΑΠΙΟΓ. 
Ίσπι. Ἠ1. Ρ. 73. ὁ δ᾽ » οὐδὲν καινὸν ο Φησὶ» 
πέπονθας ' ἐρᾷς ' οὗ μόνος» ἀλλὰ σὺν πολλοῖς 
Βροτῶν. εἴ ΓΠεζοογέ ΟαἱαδΙτίς αἲ Οατὶς]ε- 
απ ΤΝ, Ῥ. 180. σὺ μὲν ἴσθι μὴ μόνη τὸ πά- 
θος ὑἡποστῶσα., ἀλλὼ σὺν πολλαῖς --- τῶν τὰ 
ἄλλα σωφρόνων ̓  μέγιστος γὰρ θεῶν ο) 

ο 



ΙΝ ΕὐυΠπΙΡΙΡΌΙΕς 

Ἐ]εραπτῖα σρτίαῖ οὐπι ΕωΠρίόεϊς πος Εέ- 
Σο(ογεὲ Ώεπιατατϊ αά πιαῖτε Ὑις 6. 68 
οὗ -- φὰρ. εἰ πεποίηκάς τι τῶν λεγομένώνο 
μούνη δὴ πεποίηκας» μετὰ πολλέων δέ. 41ἱ8Ε 
{σίᾳ εοηςο/αϊέο 54ερε ΡΙΟάεΣδδε νῖάεῦα- 
τετ Οἱσεγοπὶ Τιςς. ῆ1.ς. 93. --- ἵπΠιρ- 
Ῥο]. Φεέπεεσε ὈΝαϊτίκ ν. 5569 -- ἀίσμαη 
οὐ ᾖοο να γεο;γ» Ομοᾶ εὔτε {εππεί ζωΐμ- 
σας ἀἰσπαπῃ εξ. 

8. 441. Οὖκ ὄρά γ᾿ οὗ δεῖ τοῖς ἐρῶσι Ὦ 
τῶν πέλας Ὅσοι τε ἀέλλουσ᾽, εἶ θαᾳνεῖν αὖ- 
τοὺς χρεών. ] ΝΕΙΞΗΠΙ 5Ίπε «οπ]τονει»]α Υἰ- 
Ώοξηπι επεπόοτ: εοπαῦατητ νὶτ Ώουστας 
Ἱερεπάο., Οὖκ ὥρα νοῦ δεῖ 4ὖο 5εη5α ος 
αεεῖρὶ νο]υετίτ Ιαἴει: 5υαπι Δεζεέως οοἩ- 
Πεοξυταπι» πὶ [α)]οτ., ἁπάαπι τε]εοίτ: Πῖ- 
ΠΠ ἀϊσαπι ἆε Εεσιβἠ; Ἰεείοπε. Οὖκ ὧρα 
9’ εὖ "χει τεῖς πες ἀεΤιατιπῖς αἀ1εσεῖς. Οὐκ 

: ώρα δεινὲν νεπῖτ ἵπ πιεηίεπι (ἶατ. Ἰ{ωτργα- 

νέο. εὐὶ ΠιΕΑΠΠ πε 8ΡΕΤΟ «ΟΠΙΘΕΤΙΙΓΑΙΠΙ 
αἀρτοραϊτυταπ. Ρτίπυπι Π]αδ Ῥταεδεῃτ 
Οοάά. Εἰοτ. εἴίθτη εἴ Ρατ. Οὔτ' ὧρα" 
Ῥεεταπι ε5ι Οὔ τε -- Ὅσοι τε. ὨΏειπάε 
αἆ ν]τοδας Πτετας Ίπ 9εΠο]5 αἀδοτιρίας 
φυπί ΙΠτετρτείατίοηΏεδ. οὗ λυσιτελεῖ οὐ 
συμφέρει» (τοῖς τῶν πλησίον ἐρῶσι καὶ ὅσοι 
μέλλιὺσιν ἐρᾷν. «. ΊΝεπιο ἀῑβτερίτατ 5εΠ - 
τεμτίαπι Ιδία ΡΤ4ΕΡΕΙΕ να]άᾳ εοπιπιοάαπι 
5ἵ νετουπ ἀεῖμτ Εατίρίάειπι. αἆ αποά 
τεςρομάεαητ. Π]ιιά πιϊΠῖ νΙάεοτ ἀετεχῖςςες 
δορβοεδὲ αἁπϊοίτηπι εἰ Βωγέρίάς, Λύει. 
5ὶς Ίτααμε Ψει5Ιπ ςοττίσο: 

ο 

Ῥ 

Οὔ τ) ὥρα λύει τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλαξ 
3” 3. - 

"Ὅσοι τε έλλευσ᾽ εἰ θαγεῖν αὐτοὺς χρεών. 

ΛΤοῃ ῥγοΓεείο εοηάο! 8ΠΙΟΙ εἰ 435 α[ίος 
ὁαπιση{έζες εἰ οὐ απια ΜΗ γέ5. εὁ νΙζσε ΠΠΕΓ- 
οεαε αἰέ ἐριές γε Μμεπά. ΑΠΙΕΚΙΙΔΠΙ ἄὲε 
οἰατοτητ αΏππάε ςεπτεπτία», νετρΗπ Λύει 
αἀβιπισπάαπη εδ: δοβρβοε]ε Όεα. Τ.ν. 
9ο Φρονεῖν ὦς δεινὸν, ἔνθα μὴ τέλη Λύει 
Φρονοῦντι" 5ο 5επιεῖ ἀῑχΙῖ διαλελυµένως» 
το λυσιτελεῖ» «ΕΛοίέως Ἠεχ. ΜΣ. Λύειν 
τέλη. ἀντὶ τοῦ λνσιτελεῖν.) 3Η9ἱ 5ἵπιρ]εα 
Αύει» {ετγε/έο 4οαιε ΡεΓ λυσιτελεῖ τεά- 
αἴευσπι» ἵπ Ἐ]ες. Υ. ΤοΙΙ» 0ἱ ἵη Φε]ο]18 
οιἶαπῃ εί οὗ λυσιτελεῖ ἡμῖν. «Βγὲρίάει Με. 
ἆρας Υ.565. 

Ἐ 

ΕΕ ΤΓΡΡΟΙΝΥΤτὉ πμ, 013 

σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ» 
Ἐμοί τε λύει τοῖσι µέλλουσιν τέκνοις 
Τὸ ζώντ᾽ ὀνῆσαι. 

114. ν. 1369. ΣάΦ᾽ ἴσθι, λύει δ᾽ (Τ,. λύ- 
ειν ) ὄλγος. ἣν σὺ μὴ γγελᾷς. ἴπ ΞΕΠΟΙΙΙ8 
]εαίτιΓ λυσιτελεῖ µοι τὸ ὄλγος. ἵπ Αἱσεςι. 
ν. 697 

: Φμαὶ τοιούτους γάμους 
Λύειν βροτοῖσωο 

Ἐκ Γ/ρΛΙ Μετεατοτε Ίαες Ἱαῦσει «44ε- 
ησεμς ΝΙ, Ρ. 957. Ἑ. --- κὦν μὲν οὐσίαν 
ἔχι Ἡς αἳ πρέσοδοι λύουσι τἐναλώματα. 
στον ἵη Βχς. ρ. 756. εὁ γεζύσς ᾖαῦες 
Ομ ῥοσςέ! 11 εβῥεζἑέάγε τω ἔδως : 
Πῖπο εἰ αΗηπᾶςα πιοηςττατί Ροδδατ. απα νία 
Λύειν Υεπετῖτ ἵπ εαπῃ-αἶτεταιῃ 5ἰσπίβσαπαϊ 
νίπι» Π]ςί ἴαπι εστεσία αΠΠαθάαπι ποῖαδςεξ 
«πάγ. Ιλομήώσως Ῥταε]εστ. ἵπ {λεποσίή. 
Ρ. 43. 44. -- ἶὰπι νετο 5επῖεπῖῖα 5αοτί- 
15 Ειτίρίάεα ΠΟΠ πο πηἰΠ{ πιοάο ν]άεξατ 
εχρ]απατὶ Ῥο55ε: σἶνε οἷς Ί]]απι εἴειας., 
ΛΕΙΙ]α β70{εείο ηεγεεσε. νε]. 1ης π]ζ- 
πο εοηδίαδέ αΙπαηίέδως. «ὐ ΠΙΟΓίε σε 
«710 ΓεαζρεΠάµς» δει Ώας ἴ]]απι εχρτῖς 
πια ταϊ]οπεΣ Λο εεί ζΠΙΟΓ ῥγοΓεοίο {ση- 
145 ωέ ῥγείέυσαε γαε αὐτβεπαζο οωίφα σπα 
Ρίαεετε. γεὶ επιεπάως γέάεγὶ ζμεῶί, τθ8 
εοάεπ τεάΙδῖ. Ἠαες Ειγέῤῥώης εοσῖτας 
δατ» ορίπογ», Ον{άήμς ἰδῖα δετῖδεῃς Απιος. 
πι ΗΕ. ντ. 

Λα] απο ἐαμεἑ εξ» (αδεα ῥήσγε- 
ἐγαίέ (μρίάο») 

σ; πο] οὐπί {θε Ιαλέπι γοία 
22074. 

Οὖκ ὥρα λύει γ᾿ εἶ θανεῖν ἐμὲ χρεὼν Ἐρῶντ', 
Ετ αριάἀ Ίλαπι εἴ αριά αἶῑος Ροξίας Τ,α- 
Όπος τερετίτας {ιά 01 {αγ εσ!. οὐ 
λύει» νε οὗ λυσιτελεῖ" Λο {ῶ7ιέῃ ῥος 
111 ἐι. -- 10 επ» εἰαπαδαί» ἐὲρία 
:α4. --- Υ1ΕΗ. Λεπ. Η, 451. --- πε 
Φιμσό /40γῶέ Γμεγ)μί αξτρεμαία ἑα. ---- 
(3456) Οµἱῃ αάεας ναίεη. (Οαὐρωγῃ. 
Βε]. Υ» 36, -- Πες Πέ εὐπιῥεΠαλ {η« 
7 )ετέγωαέ 14 έγεος εἴε. (Οαμάΐση, 
Ἱπ Βυβπ. Π., σ19: --- 0 εἰ γ{σεογ/ᾷ 
Ιώ, ὉὈς νεα γλσέτε ΠΙΛέ. --- ἴπ 
1ρ5ο «β]οσς ΠΟΠ πῖταπι εδῖ αἰτει 5α8Ώθ 

Εε 8 1ο-- 



ον ὅν θ14 ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΘ 

Ίοαμίος αππαπίθς: Λβγορεγείω: Π, ΕΙ. Α ἠδίστη θε-ν Πέφυκας ἀνβρώποισιν Τρ]]σ. ἵἃ 
ΧΙΝ. 9ο]. Ομοά οἱ οεγί πΊεο ΦΕΠΜΕΓΕΙ" 
1 ΓΗΠεγΩ οὔσΗ5 Τα (δε οῖ παπι» 
Τα) 107: ῥγεἰίο νεί οἰὲ ελεράα ΙΑ ὁ 
Δαιαμέας ΝΨΙ. ϱ. 57ο. ΙΠῖτ, μόνῳ (ἶπιο 
µόνον } γὰρ δὴ ἀνύρώπῳ ψυχῆς ἐστιν ἀντάξιον 
κατορθῶσαί τινα ἐρασθένται 

σε. 449. Κύπρις φὰρ οὗ Φορητὸν ἣν πολ- 
λὴ ῥυῇ.] Ότο, οῬ]αίΤη α ζούαεο Πη1- 
ἴο εἰεσσηέζως νΠΙΦΑϊΟ Φορητὸς {αγ ]αμ4 0 
νἰάεῦαϊισ» Ίος οππίρις εἰεσαπτίααπι 
«ροοϊαϊοπ δις απἷα αίο νίδαπα Ἱπὶ Τηάΐσα- 
ὃαπι. ἴπ εοπτεχίηΠι τεεερί. 1Π αἴπεπι {0- 
1 1 {εημτε Ἰηῖςο Ί]]α νΙάατιτ ἐίοζέ- 
7014411 αΙῖἁ ὁ ὠΦέρητον 5ἳνα ἀνυπομόνητον. 
Ε{ρΙάεὶ νειδίΦ πιειποτ Πογαέα (81Π1. 
1 Οά. ΧΙΧ.0, «- 

1η πηε ἐοέα ΜΕΣ 7 επ 
61ο” ἀελεγιωῆή. 

ἵω Ἰλαπα τοῖα Ψεπιης τηεῦαῖΣ απῖ ἀῑσῖ 41ῑο- 
αὖε ροταῖῖ ἴπ απιογέπ] , 51Ψε νεπετεπῃ (31γ- 
εθταε Τοῖςδ τήοτες πε 

Λωε; Ισ: εἰ με «40 
«13. Ώομαςες γεηεγε Γαία ΙεΠίε 
ασ Β 

Λεππεπέαμο Ἐε]. ἩἩ. 4. Μηήδ ἐς ἔρωτα 
γυναικὲς ἅπας ῥεύσῃς ἀκάθεκτονο {Ρ00) 1ὲ- 
αι ν. 181. δεά ἵπ αἴεπι τοτα τη Υ6- 

Δυ], νε 54929 Μάκαρες» ϱἳ µετρίας θεοῦ -- 
µετέσον. Ρ3Η]ο ροςῖ ν. 556. Καὶ µετέχοι- 
µι τᾷς ᾿ΑΦροδίτας», Ἠολλών τ) ὠποθείμαν. 
«ΟΠΕ, Μεά. ν. 627 85. πρ «Ζγμορή, 
Εαηῖς ν. το7τ πεσαπ Βιαγέρία) απὶς- 
αὐαπι 1 «4εσοβγ/ο Εμΐ55ε ὙεΠεΓίδ, τεδροΏ» 
ἀεῖ ες 

Μ/δέ  ἐπείηα 
Αλλ’ ἐπὶ σοί τοι καὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολ- 

λοῦ ᾿πικαθοϊτυ. 

ΑπιπιαμΙ σης, αὐἴδας νεΠεπιεῃς 1ποςί ρτο- 
ετεαπᾶϊ Πριάο., αἀῑςῖτιι Ορρίαμο Ίπεδδθ 
Τρηχὺς ἔρως» πολλή τ) ᾽ΑΦροδίτη», 5ἱνε 
πολλὴ Κυθέρια, Κ. Π, 187. 11. 146. 'Α. 
1.» 499. πολλὴ γὰρ ἐν Ἰαθύσιν ἔστ᾽ ᾿ΑΦρο- 
δίτη. Όιὰε ἆθ Ίος εδ νοςῖδ πολὺς ἀῑςί 
Ῥοβδεπῖ Ππέτο» πε της Πἰπηϊς ἁῑμ ἀειίπεαξ 
1] σα/έω [μες οταῖοτ ΕΒΠρρί «γέΛοη 

6 ΒγζαπίΗ5, ευὐῖ δοἱα5. Αιπεβῖς οὐ]οφι 
Ροϊεταῖ Ώεποέβεπε θρασυνομένῳ καὶ πολλῷ 
ῥέουτιο ἵρδο ἴεδτε {)επιοίβεπερ. 1629 ὃ 
9/6. Πύθωνος ΠΟΊΠΕΩ ἵΠ τυφῶνος πια]α πηιι- 
αἴυπι εδὶ Π ὦσᾖοῦ. ἵπ «{γήβοβή. Ἐν. ν. 
ο. ΛελΙ/ε[ο ἵῃπ [ογαί. Βειπι. 1, Ες], 
ΥΗ, ο, ριαεϊνιι { ση0/ρως. 

Ὑ9. 444. "Η τὸν μὲν εἴκονή' ἠσυχῇ µετέρχε- 
υ 2 ν - ν ο / 

τὰ!» Ὃν δ᾽ ὢν περισσὸν καὶ Φρονοῦνό᾽ εὕρῃ µέ- 
ης» Ώμπο Ψεποίς οπαπι ρήετ εΧ οιηπί Όφα», Τοῦτον -- καθύβρισε] Ηαες εἲ νἱεῖπα 
ῥατίε Ρτεπῖξς 

εἰ 0/21) 116 ϱΓεΙΗΔ/ ἐλε Ώευδ. 

Άγτορερί. 1Π. ΕΙ. ΧΧ. 6. Απιαϊῖος αρ. 
«ολέ). 14. Τς Ῥ. 339 οὐ Φέρω τὴν ἄνίαν" 
ἕλος γάρ µοι προσέπεσεν ὃ Ἔρως. «Δεηορή. 
{/ή5. Ρ. 6» ὃ θεὸς σφοδρότερος αὐτῷ ἐνέ- 
κειτο. {όμως Ἡ ΕΙ. Τ, πο. 

«4 πηήφεγὲν (105 ἡίο αγανδίε Ώεως ωὖ- 
Φις αἲ {ία 

Γεἰέχ» εμέ ᾖἰποίαως ᾖεπέίε αἶ]αι 
41Ο}. 

Πὶο απιοτήπι Ώθαπι εχρετΙς /ΠοάεΓς- 
147320 µετρίανΑΦροδίταν» Τ]ὶ πολλὴν», {1/- 
{79 {θά ΠλίΩπ. 8ἴηιε οχ οπιΠῖ 
Ρατίε ρτεππεπίεπι: σἱς οΡρροπυΠτΙς ἴδια: 
Εαρῖρ.. Πε]έπαε ν. ΤΙ1ΠΙ: Κούρῃ Διώνης 
Κύτρ, --- Εἰ δ) ἦσθα μετρα» τᾶλλα Υ᾿ 

Ε 

ὀοὐσέις ΡρΙαεὈεῖ Γϊτ. 1 ΧΙ. Ῥ. Ἀ68., 96. 
(6201. 590. 4ΗΔΙΠ4ΠΕ Ιεεείοποπι Ε. Τ21η- 
οώγε[ὲ» Πκον ἡσυχγῆ µετ. ΕβΒΙΔεΙἡ Ἱῖς . 
ἆαπτ Οοάὰ, Ῥατίδ. οἳ Τ]1ογ, Πΐς ν]τίοδαπα 
Ίῃ δεφμεηῖε. 4ποφῦε ν. Ιεείίοπεπι, καὶ 
σωφρονοῦνό) εὕρη µ. οὐϊ διαπι ᾖς. }ο τέως 
αἀἱθεσταῖ εοπἰεομ(απ] Ἱερεπιῖς., Ὃν δ᾽ ἂν 
περισσὸν σωθρονεῖνθ᾽ εὕρῃ μέγα. {τιδίτᾶ α1ιο- 
αὖς (σε1Πέ7. αὖ Ροδιείαῖ ΙΠ πιαταίηε ιδίο- 
ῥᾳοὲς Όεπε Ἱμησιπίήν, “Ὃν δ᾽ ἂν εὕρῃ" αιιῖ 
νετρί πιοά5 νοεµ]απῃ ἰδίαπι πιοηφιταξ 
Ἱεβιτπιαία: οείετᾶε 4Ποφ1ε νιη]μαῖαε Ἰ6- 
οἵοποδ 8ΙΙΠΙ δίπεεταθ» ἵπ Ιδίο αἱοφιθ 
Ψείδα» Ὃν δ᾽ ὧν περισσὸν κα) Φρονοῦνό᾽ εὕρη 
μένα" ϱε7Ώ ΥΕΓΟ οῤ/α ΓΙΟ} ἐΠΥεμεγΗ 
ἐλα φωβόγῥώπη σεδέφμε /ΕΙΜείαΡ{επι» ἸἹὶς 
περισσὰ ἱεβῖτατ αριιᾷ ὁ/οὐσεμή» Εἴ περ.σσὰ 
Φρονεῖν εἳ περισσὼ πβᾶσσειν 5δΗΠῖ Ιδίῖαῖαθ 
Ρπαδοδε 5εά Πίο Π]ιά πίπι5 εοηνεΠῖες 

Ἡν 



ΙΝ ΕΌΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ, 415 

υὈἱ περισσὸς» η Ίπεια ρορίτιπι ν. 9455 Α εὔωκα {η/εγροπὲ, ἵπάϊσα νῖτο Φππιο αἆ 
1ληπι ποτατ αι{ ἵπ απιοτῖς εοηἴεΠΙΤΗ ος 
ἀυπι εχεεδίῖς μέγα Φρονεῖν» ὑρεγδέγε» 
Ττασϊαἰς οἴίαπι εδ ἵπ δι. 8ηρετοςἙ 1 οἱ 
τθἱηςίαπῖετη ἵτα]ίτ Ψεπας ΠΟΙΕΠΙΕΠΙΣ Ὀθ- 
πίσηα ΡτοδεαμίτΗγ ἠσυχῇ » ΔεΜήΐεγ τὸν 
εἴκοντα» εέζε}{ ΕΙ ο1Σὲ: ΙοππϊπΙρα5δ πο ἵπ- 
ἀϊσπιπῃ εἴκειν βελέεσσιν ἐρώτων ἱπά]εαῦατ 1π 
Απιποίος. Ρήεδρρις ΤΝ, «. ΧΙ. ερ. ό4. 
Ἠυῖις εσο γετὈί ροτεΙρίητη Ἐίκοντα ΡτΟ 
Νικῶντα τεςτιεπά μπι 5Η5ρΙζος ἵπ ἔ}Σ- 
ΛΙάΐς Βυρρ]. ν. έοι. υοἳ Πηπιαπί οπίά 
Ῥα555 ε5ι ντ Εκίπίηξ: πεαιε επἶπι 
ταεςε ἀῑχετίς Ἱικέντα ΡΙΟ νικηθέντα. --- 
Ῥαττῖπι ποβίταε αιπη]ί5 ᾖΠηγέρέά)ς εδι εχ 
Ῥιείψε φεηϊεητία αρ. οῤσεµηη Ρ. 590: 12. 

Κυπρὶς γὰρ οὐδὲ νουθετουµένη χαλᾷ» 
”Αντ᾽ αὖ βιάζγ» μᾶλλον ἐντείνει Φιλεῖ. 

εαάεσι ἀεάΐτ εκ Ο47γ5έβῥο εππι ςΙπῖ ας 
εἵο εχ Εωγρίάς Βίεπεροεα (αέπς ἃε 
Ώοριῃ. Ηίρρ. εἴ ΡΙαῖοη, Ἡ. Ρ. 985. 45. 
εοπ{. ««σέσκεγ. Α. Μ. Ρ. ε,. Χ Ρ. σρ4. 
ἆξε απιοτε νεπεπιεητῖ νετε /7ε[ίοάο}. 1. Ῥ. 
48. 935 ἑρωὴν κρατούσης ἐπιθυμίας µάκή 

μὲν ἀντίτυπος ἐπιτείνειο λόγος δὲ εἴκων -- 
τὴν ζέουσαν Φορὰν ὠνέστειλε. Ἠος αά οἰπιὶ- 
ἵνα αμαενῖς ἴταπδίαξυπι Εωῑτ: Ῥυ]εΠετιί- 
παπι Τοιτεπτῖς Ιπιαρῖπεπι Ρηχιῖ φορβοςίες 
ΑΠΙΙ6. Υ. 753. 

“Ορᾶς παραῤδείθροισι χειµάῤδεις ὅσα 
Δένδρων ὑπείκει» κλῶνας ὡς ἐκτώζετοι" 
τὸ δ᾽ ὠντιτείνοντ) αὐτόπρεμν᾽ ὠπόλλυται. 

Ἐυτεῃτῖς ρορυ] ταῦίεπι «εἀεπάὸ 58ερε 56. 
ἁατιπῖ 58ΡΙΕΠΙΙΟΓΕΣ. 

Ὅς. 446. Τοῦτον λαβοῦσω», πῶς δοκεῖς » 
χαθύβρισεν; 1 ἵτπ Ε.άῑτ, Ῥτίπια Φέοθα εξ, εἴ 1 
ἆποῦδας Οοαά. «έοδέσμὲ Ἐ]οτι, Ρατίσ]ηῖς, 
νετςσυς δῖο δεπρτῖ, Σοῦτον λαβοῦσα ο. οὕτω 
πως καθύβρίσεν, ΟπΙΠΙ5 εἴαῖ εἰεσαπτία 5υῦ- 
Ἰαΐα. αἴαπι Πΐ5δ μδις ἵῃπ «4γλορήά. Να. 
ν. 870. πε ΔΒεγείεγως αμῖάεπι εχρτεδδίϊς 
ἀεάῖτ επῖπι Ἰιατηα., Εωπο αγγεραη 
σωα”Ώ ομγέε {γαείαςὸ κἰσπίβεαπὶ 8- 
τεπι, Γωπο οογγερί/ φέθις ἐ)]ῶπα εεη- 
δες οὐ {ές γέχαγέε τοὐίαπιδ Δοκεῖς" 
δοκεῖτε  οἴει' οἴεσθε»" επι πᾷῶς νε] πόσας 
ἁμπεία» δἷς δοἱεηῖ οςα({ομές αΠπἰπιαλάαθ 

{μοίαπ. Τ. 1 Ῥ. 475. ποπηι]]α ἆ-άῖε 
Δεγς]εγ. αἆ «{γἱριοβή. Ραῖ. ν. 749. εστε- 
δίε Τ,ατῖπε τοάϊταπι βιάσεο Ο. [,. αν. 
Ρ. 11ο9ο. ΟοπΕ Ρταεἴετεα Εωγέρίά, Ηες, 
ν. 1167. «{γέοβή. Ἐαπ. ν. 5ᾳ. Νιῦ, 
1371. Έοσε]ε». ν. 300. Ἠιε Ώοηῦ Ρετίῖα 
πει εἶμς νειςις ἵπ Αεἶιατῆ. 19: 

Πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισε µοι δοκεῖς τὴν καρδίαν 5 

Β εοιτἰσεπάμς, ορίποτ., 

Πῶς τοῦτο σεῖσαι --- 

αριά «4εβαειμ «4γαγος]ν. Ρ. 12ς Ε. 
"Άρπάσας (εοιτίσθ, 5οᾷε5. Ψειδιπ Ὁ 2 
ἁρτάσας) μόναυλον εὐθὺς πῶς δοκεῖς Κούφως 
ἀνήλλετ΄, ἃ γετεῖοας Εοτπιη]απῃ Ἱαπς 4ῑ0- 
αἳε 5Ιπιδετε θορηΐσιαες Ἠῖπο οχρ]Ίσαῃ- 
ἀυπι αιοά ἴηπ «/ρῥγομή Ιεσίτιτ ερὶδιον 
18 ποπάαπι εἀϊτα: ἔτι μέν τοι. ὃ μάλιστα 
Ἰδέως ἐφάγομεν , θριδακῖναι καὶ σέλινα., ἡ« 
λίκαι δοκεῖς θριδακῖναι. 

Ὑ5. 447: Φοιτᾷῷ δ ὧν αἰθέρ)., ἔστι δ ἐν 
θαλασσίῳ Κλύδωνι Κύπρις] Η]ηο ἵηπ Η{ρρο]. 
ΦέΠόθα Ν. 9315 ζμα Ίεγγα α]ο Ο)ηοέωγ 
αἰίο. Φ1σφμε αἐ)/εγίο (αμάίάα λπάο τ/- 
ἀεγα ο ΓΕ. []σες γέςμα (Ίἴπιο ]ες. [1 
γεβἠα) 1εηεί Ρµεν ἐππιεὴ εἴο. Νοτ ης 
εοήδεταπι εχαΠίδιτα Ροξίατηπῃ ἀῑεία ἆε 

Ὦ γεπετῖς οτηπὶροτεητῖα» ἆθαῖε νὶ Απιοτῖς 
5υρετος επίαιῃ ἀοπαητῖδ, αἴεπι ΟτρΠῖςϊ 
νετε εαπεῦαητ Ἡ. ΤΗ ΥΠ, πάντων κληῖδας 
ἔμοντα» Αἰθέρος εὐραγίου» πόντους» χβονός. 
Ώε πιυ]δ 4µοαπε ιδορΛοσβς πίσσα εχ 
εἶας Βηαεάτα Ίοειιπι αάροπαπι» 1Πΐας ᾳ;ος 
αὖε ἴναιτ]εί» πὶ ΕαῑῑογΓ. ἵπ δεεπα Ἱτίοις 
ευπι: 

Ἔρως φὰρ ἄνδρας οὗ μόνους ἐπέρχεται ο 
Οὐδ) αὖ γυναῖκας' ἀλλὼ καὶ θεῶν ἄνω 
Ψυχὼς ταράσσει» κὠπὶ πόντον ἔρχεται. 
Καὶ τὀνδ᾽ ὠπείργειν οὐ» ὁ παγκρατὴς σθένει 
Ζεὺς» ὦλλ᾽ ὑπείκει» καὶ θέλων ἐνκλίνεται- 

πΙΠῖ αι]άεπι οπιηῖπο Φορᾗος][εῖ εο]οτῖς 
εσδε σετςμς νιάεπτήτ» Ύᾳἱος ιδορῥυςεῇ ἆαε 
ο γοὐσεμς Ρ. 38099 93. (οἱ. ἵπ 5ο Εἰοτί]. 
«ού. Ῥ. 945. οὐ] Ταπιεη {π Ἐχεετρτίς τὰς 
Ρτῖπιοῦ αἀκοπίρῖι ΦΗγέρίώ ρ. 495. Ἠππε 
πος ἁμὈίταπίες δεᾳμίης ΒΑΓΠΕΣ. ρς δοο5 

απία-- 
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οπίπαις νεισυς τεμ] αἆ Ῥωγέρώἒς Α Ώεοτιπι απιοτίδις νθτς αάπίραετιητ 
Ῥ]ακάταπι: οὐΙΠς Ἠος Ποπιίπε ἀἰνείδιπι 
αυ ἨΗἱρροϊγιο νεϊετυπῃ πεππϊηί 1εεξΙΠ 
{ηΐε ἁταπια. ΤΠ ποπίπε Ττασίοϊ Οεπιέη- 
ἐεα «4ἱζω. 614956 φιιδρίσος ΦΙΙΟΠΙ, 5 
Ῥ. 745. 5ο. Πίο, εἰ ἵῃ νειικτῖς Εάά. 
οὐαεἰ, αποά πιοπηῖτ αιίαπι 1) Ον] 
Ἰπ ΟΛα71. Ρ. 596. Τοςῖε Ἱερῖτιτ 1η ἶδῖο» 
ΤΙΠΙ ΨΕΙΦΕΙΙΩ Τετείο ταρᾶσσει», ΠΟἩΠ γάν 
ράσσει. Οιρίάϊπεπι ΧΗ Γεοταη βΗ/4- 
σὶις σοεῖο πατταϊ εἰεείμπι «{γ19/οββοη «41ὲ- 
Λεμασεί ΧΙΙ. Ρ. 563. Β. Ἠὰο ααῖῖα ταῖΓίο» 
ηθ: ᾿ἸἘΕτάραττε κῴκείνους νὰρ ἐμβάλλων 
στάσεις» Οτ᾽ ἦν μετ) αὐτῶν. 

Ἡ6. 449. “ΗἨδ) ἐστὶν ἡ σπείρουσα» καὶ δι- 
δοῦσ᾽ ἔρον | Πΐς νετδι5 επι δεᾳΠεπῖε Ἱερί- 
τήτ ἵπ Βτοτῖσο Ρ/1ζγεἠέ Ῥ. 756. Ὦ. Ἱαῖς 
Ῥτοχίπιε δη1εεῖήδ» Τὴν δ᾽ ᾽Αϕροδίτην οὐχ. 
ὁρῶ (1,. ὁρῶς ) ὅση θεός' 9εὰ 4ος Παῖς 
κμὐΐεσεταῖ [ητίρίάεοςδ ῥύωίζγοβώς, Ἱλίε 
6οτύΙῃ αΠαίοι οχεῖάἰδδε ρυίεπ», αο5 
Ρίυτες ἆαπτ εκ ρετάϊῖο ἀταπποῖε «οπΕΙΠΙΟΦ 
«λεπαεως ΧΙΙ. Ῥ. 500. 6οο. «Ἱοδαεων 
Έε]. (6201. Ρ. 149. -- Νο Ποᾶϊῖε Ἱεγείε 
οτοάαπι» «ὁσαέσεγω Ίος ἵπ νειδα ϱ0ἵ- 
τὶσὶ νο]μῖθ5θ διδοῦσα ῥοῦν. ΙΠο7ιεγὲ ποῦῖς 
αοιοηταία Βαγηεκίς ΤιΙ6ῖΙΣ ἔρον. ἀἰχίδδε 
ἀεὈιέταϊ» ῥοῦν ἵπ ἴμρας Ρτοτδ5 εὖδε 
Τιασϊεῖς ἱπηβίταίαπι» ἀεϊπάε νετετεΒ ΓΟΓ- 

Ώ]απΙ νοςῖδ ἔρου» Παπ Δεο]ίσαπι 655ε 

πιοπεπῖ (ταπιπιαῖςϊ» ἵπ Αιςῖς φπῑάεπι 

Ῥοῦτίφ να]άε ΙΠδο]θηίεπ » π δεΠΩΤΙ5 

ἵαπιοῃπ Ευτίρίάεῖς οαἷς αΠαΠοτίθ ἆπο" 

Γεη ἀἰςτιΙπ ἔρον», ἩΗἱρρο]. ν. 337. 1ρΗ16. 
Ἱπ Τ4ἳΤ. Υ. 1170. Ι0Π. ΝΨ. 1997. ΕΙες. 
ν. 207. Φ6ά Ίδια τα]ία Ῥετάίβεετε Δβα7- 

2ο» αυίαια ππεῖτιπι ἀἰάίεείε ΠΟΠΠΙ]: 

11 περ. 

Ύς. σι. "Όσοι μὲν οὖν --- αὗτοί τ᾽ εἶσὶν 
ἐν μούσαις ὧεί 1 Πας τοβρ]οῖτ {Ηλ ῶίή. ἵπ 

{οηρ. Εἰ. Ἡ. Ρ. 108 930. ἐν τῷ Μῆνιν ὄειδε 
εὼ , προσυπακουστέον τὸ , δι ἐμοῦ » ὃς ὧεὶ ἐν 

μούσαις εἰμί. ὃ δὴ περὶ τῶν ποιητὼν » ἢ τῶν ὁ- 

πλῶς λογίων Ἐὐριπίδηε ΦΗσί. Πῖπε Ποδει1- 
Ίήπι ἀθσετρεῖτ «ἄΠείαμι Ν. ἩΗ. ΙΧ. ος. 
1ν.. Ρο/γεγαίες δαπλίως ἐν µούσαις ἦν Ἰο- 
ΠΙΙΠιΙΠ ΠτειαοΓ ΙΙ νΙἴΑΠΙ τὸν ἐν μούσαις 

ίω ἀἰκίτ ΧΙ, ϱ. 4». --- ΡΙοχίπος ἆε 

Β 

0ο. ὑΦεαλίσέγ. ἵπ βγοβέΡΙ. Ῥ. 9591. 6ἵ 
ὁτερἠ. ΒεγβίεΓ. ἵπ «4{γῤοβἠ. Νυῦ. Υ. ΙΟ7ύς 
Βαγέρίάεἰ ν. 456. ἀλλ) ὅμως ἐν οὐρανῷ Ναί- 
ουσιν εἴς. αρῖε ϱΙαάταΠῖ 1]α βγορεγδὲ . 
ΕΙ. ΧΧΠΗ, 9ο, 

1ρια ἔεπάς σα )γὲς εογγµβία Εθ]αέπε 
ἠ{αγ1ΐ9. 

Λωπη πι ης ἆ εθε]ο ΦέΠΠΡΕΓ ᾖομείά 
Γωή ϱ 

ς6ᾳ εἰ ΒΕωπρὶάθας πιτγ]αίς ΙΠΕΠΙεΠΙ ΕΧΡίΔε 
παπῖ Εἰπδάετι ν. 111. 119 

Ρέο ηλ Φιΐς ῥοίιὲ ῥερίμήη ΔΕΓΥάΓΕ. 
Λάδι ἓ 

Όμαε Όεα εἰ ποἷο γένεγε σο]ά Ώεο 

παος ετἶαιη ἵπ Ἠετε, Ευσ, Τ]εδεί ν. 1926. 
ἆς ὨΙ5δ παιταῖα Ροδίδ» 

ο Οὖ λέκτρα γ) ὠλλήλοισιω.» ὧν οὐδεὶς νόμος » 
Συνηψαν» --- ὦλλ οἰκοῦσ᾽ ὅμως 
"ὌΟλυμπον » ἠνέσχοντό ϐ) ἡμαρτηκότεο 
ζαΐ τοι τί Φήσεις» εἰ σὺ μὲν » θνητὸς γεγὼς » 
Φέρεις ὑπέρφευ τὼς τύχας» θεὶ δὲ ή5 

εἷς Μινσκ ἆἂε ους Ὠῖίς Ώεαῦασαιε Ίος 
Ίη Ίοςο ν. 458» Στέργουσι -- Σδυμφορῷ 
νικώμενοι" ἴμπι αἆ ΒΠαθάϊαπ» Σὺ δ οὖκ 
ὠνέξη» --- Ῥϊεταααὲ Νιτεσίς Ε,ητιρὶάς- 
ἃο Γαοίς Όαποπεπ 5µαπι ἀἰσεπῖεπι Α σος 
21µδ9 θες ΕἴἶαΠΙ αΡρΙΙΟΙα: 

1ος Πλεμω ηόπε, ἴε Ὠίεωα ἄε ΡΟ- 
7}1/1ε ἠαδΗ 5 

Οµί ἅώὴ ὁγιὲ οὲ 1εγγὴδΙε έροωναμ!εΠὲ 
165 ογες» 

00; ὅγω]έ φωε/σιεΓο ασε Γεω ἐερῖ- 
{16ο 

Ὑ9. 455. Στέργουσι δ» οἶμαι, ξυμφορᾶ 
Ἐ νικώμενοι' Σὺ δ᾽ οὐκ ὠνέξη» ] «ππογε ΟΙ 
{ο ομά «4ο ΟΛ407 50746 οὐ/εΜΗης 
Ἱω γεγο γἱεία [λεος ἑππίγαγί γερμραδἠςὃ 
ΠΔΙΠ ΙηΠ Σὺ δ οὖκ ὠνέξῃ; δυρρ]επάαπι τε- 
ΗΠΟ ΤΗΣ γικωµένη. ἵπ δα. Ῥμοεπ. ν. 
55ο, Σὺ δ᾽ οὐκ ὠνέξῃ εἴςε, ααεάαιη αᾱ- 
5ετιρία δΗΠΙ. --- ἵπ Οοά. ΕἰοΙ. Ρτο ἕυμ- 
Φορᾷ . Ιεμ]τητ ξυρφορᾶς νικώμενοι" εἲ εδ 
1ῃ «1ειεῇγήὶ ΡΗρρ]. Ν. 1ΟΙ 3. Ἱμέρου νικώμε- 
νο. ἵΏ «Βωγέρ. Πετας]ά, Νε 934 τῆς τύ- 

αλ 



: ΙνΝ ΕὉὌΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΣΥΤΟΝΜ, 

ΦΥ: νικωµένην. Χρήμάτων νικωµένῳ ἵη Άμ- Α΄ σιτε εοπάἀλἐορίδως. 
σ1ρίάδε νετδι αρυᾶ ὁἹοδασιη Ρ. 5119 43. 
5εά αἰτοτητῃ Πΐς Ρταεταῖ» Ιεετι θε ϱ0” 
ἀλογ) Γπίςδα ἀταπιατῖ Χρ. ΤΠ. πιοηδιταηῖ 
νετδς. 72ο, 739. 1964.  Ἠίο ντο ἕνω- 
Φερᾷ ροριῖτ Ττασίευς, Ἡτ εἴ αἆ στέργου- 
σι τεξεττῖ ρο5δαῖ. εἲ αἆ γικώμενοι. Ρταεῖεί- 
εα δεπτις ἵπ ἴα]ρης ἰδαπ 1 ταρὶςὶ 
οβδυπι πΙΠῖ νῖάεπτυτ αἀΗρίςδες δές - 
ἁππ., απαπι αὉ Ἰος ἵ]ονε νΙετος ἄῑςε- 
τεπῖ. Ὀϊσετεῖατ Ῥμβεάτα Ἱππολύτου νικω- 
µένη ΔΗΡΡΙΕΣ58 ῬΓαερος!Ιίοπε ὑπὲν 5εὰ νι- 
κωμµένη ἔρωτι " κακοῖς ξυωθορῷ" ἡδονῇῃ. Πι- 
Ἡπ5΄ αχειπρία. οοπδῖτας:1οπΙ5δ Ρρταευευιπε 
Ἑωγέρίαξς Ἠες. 3932. Μεά, 1ο77 11095. 
ἈΑπά. ο17. ΑιΙςες ν.δ. ὡορή. Εἰεο. 1354. 
Ἠ]ίας Βωγίρ. Ἠες. ν. Ι9ξ9. φυναικὸς ἡσ- 
σώμενος Ας. 607. Μεὰ. 8159 κρεισσόνων 
γικώµενοι. ΤΣ088. 93» γικῶμαι γὰρ ᾿Αργείας 
θεοῦ (9εᾶς Μ5.) ρας. «δορἠ. ΔΑἰ. ν. 
137ο. αριιά ὡἵοδσεμ Ῥ 940. 0. Ἠυῖας 
ετῖαπῃ αττ]ήδαε 5ἴτισῖυταε ῥταερεπι εκ- 
επιρ]α Η]5τοτίοί «εἰ Ότσαῖοτες Ατεϊςί. 

Ἡς 46τ. εἶ μὺ τούεδέ γε στέρξεις νόμους Ἱ 
. Ἑκ υπο Οοᾷίσε τεοεερῖΙπι στέρξεις» ΡΙΟ 

στέργείς, ᾽᾿αάβεπιαυῖῖ ΕΙΟΣ. --- Ραμίο 4” 
{6 5. 459. ΡΤΟ ἐπὶ ῥητοῖςν ἐπιῤῥήτης ἐ- 
ταῖ ἵῃπ Εἰοτ. ῥεπρταπι ἔοττα Εαι ἵπ αῖ5 
Οοάά ἐπὶρ ἁιτοῖς Πῖ «ειτε ρτοΏιπεῖα- 
ταπι νἰάοτατ παραβδείδροισι ΤεπιΏ5ΙΙ Ώης 
Ίδαπε {π Εάά. δοροσίέςΑπιῖς. ν.Ζο9.πε- 
ῥιῤῥεβέεσσιν ἵη αΤπΙΙΠε «γεέρογ. Λ/αξέαης. 
παραῤῥέον εχΏίθει Οοἀ. «Ογνὲ/. Μ5. 
ἵη ΑΒγπιοῦ. Δ. Ρ. 135. 3ο. Υἱἀ. 7) 2. 
Ἰεκπεβίιςν υἱτ πηί απη]οἰδαίπηας5» 4ηὰε 
«ογῖρςίε να]άε ἱμνεπίς ἵπ (οω141 Υ. 9ο0δ. 
- Ἠιις 5ρξεῖἙης Ρωρία/ίή. ἵπ 41072. Ἡ. Β. 
Ρ. 17: 6» ταυτὸν ο 8ἳῖ. τὸ ἐπὶ δισκειµένοις 
µάχεσθαιο καὶ τὸ ἐπὶ συνθεσίαις» ἤτοι ὡρι" 
ὀμµέναις συμφωνίαις' Ἑὐριπίδης δὲ ἐπὶ ῥητοῖς 
εἴλετο τοῦτο εἰπεῖν. ΠΟΠΠΙΠΙΦΙαΠ αἰιμά» 
η]ο {οτπιιι]α ἐπὶ ῥητοῖς ποῖαϊ ο6Γίά ῥασεία- 
ζηε εοπαΜέοπε: ἵπ Ρ/άΙοΠ ΒΥΙΡ. Ρ. 
213. Α. ΑΙεοίαάεδ, ἐπὶ ῥητοῖς εἰσίω» Ἡ 
μή: συμπίεζθε. Ἡ οὗ» ἴ-. Κσεγ. ἴπ γε- 
:/οΡἠ. Δεῄατη. Ν. ότ, Τοπία αττῖρίτ 
ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι. εεγὲ βῥγαεγοβαἐνέσ. 
Ἠϊς Ναιτίχ, ῥάΐσε, αἴτ, /έβες δὲ 101 οᾱ- 
2τοδαδὲς, ἀεθκεγαί ἴε ῥα/εΓ οεγ/ν δέη6. 

α17 

Ῥαρίαπτετ΄ Ρτοίεοιο - 
5επες Έωγ. ΙΡΕΕ. ἱπ Απἰ. ν, οὐ» 

Οὖκ ἐπὶ) πῶσιν σ᾿ ἐφύτευσ᾽ ἆγαθοῖς» 
᾽Αγάμεμνον, ᾿Ατρεύς 

Δεῖ δέ σε χαΐρειν καὶ λυπεῖσθαι» 
Θνητὸς γὰρ ἔφυς. 

Ουπι νἰεῖηῖς ν. 4όο. -- ἡ τὶ δεσπόταις 
θεοῖς” Αλλοισιν' Ειιγέριώης ἰδῖα Μεάσαε «οπι- 
Ραταπάα 5υηῖ ἵη Ιαδοπεπι. αἱ ἱαταῖαπι Π- 

8 ἀεπι νιο]ανεταῖ», Υ. 493. ᾿Η θεοὺς νομίζεις 
τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι, ᾿Ἡ καινὰ κεϊσόαε 
θέσμι ὠνθρώποις τανῦν» 

οψ9. 462. Πόσους δοκεῖς δὴ κάρτ ἔχοντας 
εὖ Φρενῶν» ἹΝοσοῦνή) ἑρῶνταως λέκτρα. μὴ δο- 
κεῖν ὁρᾷν» ] ἴπ Εἰοτ. 0ο. Ιεβίτυτ ἔχοντας εὖ 
Φρονεῖν᾿ 1Π ΡαΤί6. μὴ δοκεῖ» ϐ᾽ ὃμῷν ' Πῖς Ἱ]- 
τεγα 5εη[εηΕῖαεποςθεΣ Η1ΐς Φρονεῖν το]]ῖτ εἰε- 
δαΠΙίαπη 5εΓπιοηί5., 11 τοὺς Φρονιμωτάτευς 

ο αῑχ]ῖ κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ Φρενῶν. τὸ, Φ.οενῶν 
εὖ κει, Ἰβοπιας 1. αττὶσί ἵπ ν. Ἔχω. 
1άεπη εςτ 1µ τα]Όιις ἥκει. ἃς ἔχει. Γ]εγοῖῖο- 
10 α]]]δα με αἁΠΙρίταπι: νίά. ἵῃπ Γεγοῦ. Ρ. 
Τ9» εἲ Ῥ. 577. ΌὉμαίῃ Πο ἀῑχετίε χώρην 
ὠρέων εὖ Ίκουσαν, ΥΤν εὖ τῶν ὧρῶν ἔγευσαν 
γοςαῖ βσωώα. ΥΠ, Ῥ. 658. ιἱτ, ὑαειί- 
68Πῃ πόλεων εὖ ἔχειν καὶ νόμων δετῖθῖτ Ρ/1- 
/ογαι. Ν.Α. Π,. Ψ. ο. ΥΙ. ἄριστα φνώµης 
ἔχειν «} οι ιδεοθαςὲ ρ. 587. 3 αἳ μίας 

5 Πο). Ρ. 5631 11. µακαρίως ἔχεις Φρε- 
νῶν. -- Οοἆ 5εφπΙτητ, Νοσοῦνθ) ὁρῶντα: 
λέκτρα μὴ δοκεῖν ὁρῶν' νειετῖς πῃηϊ ν]άςδ- 
τὴτ εἰεραπτῖαε ἀιετάπ: νοτε Κ. Ρ. βγι- 
7206μ5 τελάἰαϊτ, (Οοριδίεη ἆὲ «ἄσες, --- 
γογα”έ Γοβργούγε αε ᾖεν ᾖἱν οἱ σεπη- 
ῥ]α/ ο π επ {6} γούγὸδ Παπ ἵπ ἴα]ίδις 
ἀῑετίς Δοκεῖν Ἰάεπι ε5ῖ ας προσποιεῖσθοι 
Γαΐγε οεππὐίάμες οὐηήα”ες ΓΠεγοβο. 
6. 1Ο. Οαπάαι]ἱ5 ΗΧΟΙ μαθοῦσα τὸ ποιη- 

Ἐ θὲν ἐκ τοῦ ὠνδρὸς οὔτε ὠνέβωσεν --- οὔτε 
ἔδοξε µαθέειν» αΠ{πλσι/νεγέήασε τε ος ηλ /- 
1. «Χεποββοπ Ἑλλ. ΙΥ, Ρ. 498. 94ο. Α- 
ΥἨσίλαος μᾶλά κεγαλοθρόνως τούτους μὲν οὐδ᾽ 
ὁρᾷν ἐδόκει. ΤΕΙ ΘΑΠΙάεπι Πατιαης ῥ/10;- 
οβιΣ 1 ΑΡεςί]αο Ρ. 697. Ε. προσεποιεῖτον 
ΙΠπΦΗ1Ε, μήτε ὁρᾷν αὐτοὺς, μήτε ὠκούειν ἐν- 
τυγ Χανόντων. ΙΠ «4γήσ/ορῤ. Εα. ν. 1149. 
Οὐδὲ δοκῶν ὁρῷν τεβαῖταχ α ιδελοῤέῶστε. οὐδὲ 
προσποιούµενος εἰδέναι. δε ἵῃπ Ραςἱ8 

ἡ ιώ 



8 Σ 56 ἒ. σ. γ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

ν. 1ο51 Μὴ νῦν ὁρᾷν δικῶμεν αὐτόν. Ἐἶπο Α τετος Ρρτοῦατιπη. ἶαπι η Ποῖα αἆ Ῥησεῃ». 
εχρ[]σαπάα5 ἵπ [,γδίσττ. ν. 170. «{ήεμαεο. 

ΙΝ. Ρ. τό. ΕΒ. Γοάοταδ ππεποτατας 

Ακρεμά(ιις Πυθαγορικὸς δέξως εἶναι" ϱ1 νέ- 
Πεγὶ νοἰωί ῥ. ΊΤήπαεο ἀῑεῖτας Πδρίά. Ε. 
τοῖς Πνθαγορε[οις πεπλγσιακέναι προσποιηθείο. 

«Χεμαγεβις Οοπίςμς» Υἱ9 Ρ. 125. Ὦ. καὶ- 

ρίαν δ᾽ εἰληφέναι Δόξας καταπίπτει καὶ λιπο- 

ψυχεῖν δ,κῶν. Ιδίά. Ρ. ο36. Ἐ. Βαροίάής. 
αἀ]αῖος ἁῑοίτατ ἀῑν]τῖς δοκῶν τοῖσι. λόγοισι 

χαΐρειν. 6ἳ εἴρων ΤΠεορ!ιγαςί] ο. 1:9 ὠκούσας Β' 

τὶ δόξει μὲ ἀκηκοέναι" ὨΒΙΏ βίο παπί ϱὖο- 

ας εσἰραίσ5ο ν/άετωσ", εἴ ἐΧ. Ε]οβ58 προσ- 
ποιῄσεται ΠΔἴΙΠ. ααοά ναἱσαϊασ: νὰ. 11]ς 
Ὠιρογίωε» ϱε Οώαμῤοηις Ρ. 17. Όιεδῖες 
1η Βωγ1ρ. Ι1ρἱρ. αυτ. ν. οδό.» "Ηλφουν. 

δὲ σινῇ., κᾠδόκουν οὖὐκ. εἰδέναι. «ΟΠΕ, 8Πθ- 

ἳ ν, 638. «4ετοβὶ τοπιεῖμεί ἀἱιαπι. 
ει, ἴπ νίτα 5αερίᾳ5 ατ]ε.. 

Κέρδιστον εὖ (ρονοῦντα μὴ δονεῖν. Φρενεῖν. 

Ὑς. 464. Πέσους δὲ παισὶ πωτέρας ἡμαρ- 

πηκόσι Σννεκκομίζειν Κύπρυ:] « πεπ 5εη» 
τεητια. ἀῑσΙ. πηπίπιε Ἰαιηῖες Φο]ο]ίαδτες 

ΤρίπεΠ εἰίαπι ]εσίςθε νιάρταξ ἡμάρτηκότας" 

αυαπι» πιε Ἰμάισες Ρενθῖσαϊῃ 5ΕΠΡΕΙΟ- 

πεπι οκῖοοι ἵπ ξωγράς νεα Οοὰ. 

Ἐτογ, --Νἶπι νεσοί συνεκκοµίζειω ἵηπ 5 

Σεορέως τταδϊαϊτ Υ. Τ.. ΧΙ» 6. Υ1. εοπ]- 

πποάυα. δι. Γεω. αἀδετιρβῖτ σάλμίαγό 

Τεγε 111... Συνεκφέρειν ἀῑπίι «Εμ. Τη 

θἰμσάσπι φεπῖοπφα ἁῑεῖο», αοά εκ εἶαδ 

Ὠἰοιψε φετνανίε. ὡίούσει «επ. Ρ. 4742. 

πΛ. «6γοῖ. Ρ. 347. 

Πατέρκε τε παισὶν. ἠδέως συνεκφέρεω. 

Φίλευς ἔρωτας» ἐκβαλόντ᾽ αὐθαδίαν »- 

Τιαϊδάς τε. πατρί΄ καὶ γὰρ οὐκ ὠὐθαίρετοι 

Ἱροτοῖς ἔρωτες» οὗδ ἑκουσία γόσος. 

- Οπι ρτοχἰπη5» ἐν. σοφοῖσι γὰρ Ταδ 

ἐστι θνητῶνο λανθάνειυ τὰ μὴ καλά᾿ Ι0Ε15 ει 

οκ Οτεδδίς «οπιρατατ! ροτοτίς αρυά έοῦας- 

ει. Ρ. 579: 13. (20. Ρ. 4585. 

Ἡς 467. Οὐδ) ἐκπονεῖν τοι χρῇν βίον λίαν. 

(ροτοὺς » }. Ουά. Γ1οἳ. ἱερίτα βροτοὺς 

Αίαν" 6τ 65ῖ λίαν αριὰ Γταρῖεο» Ια 50155. 

φεά. πὶς οτάο. νθεΏπη νι]σατηδ. ρυαεδιαϊ 5: 

Ρτο χρὴ. απυ!ῃ ϱ/αοἴεὈ ΕΊογς ἆατεῖ ετ Ρα- 

ὢς. κο» που τεεερὰ. ἴρι πάσι αριις 8]- 

ν. ο65. νι, Πεγοίαπι ΕΡἐεγεομὲ ρ 46δ.. 
Φυαος δµρτο Ρμαεάτας Ὠμιτιχ ἀῑεεῦαῖ Ψ.. 
αϐΓ  εἴ 58649. αοβα. πιοάο. σα. Πἱ5. 
εοπνεΠίΨηξς, 5ε1 πο Ρρέδδιπια εοπς[αιτίς. 
ἀινειδαπα. ααίά. ἵαπευ ἰσπίῆσαιαπι νο- 
Ἰήτ5 Ίος ορίποῖς: Νεο εεγἰο «εδεθαμὲ 
ἄάεο ππογ{αΐις εἰαδογαγε ἐπ. νέα. σα α 
νῤσέμέες ο πα η. αὲίβεάα». 

5. 468. Οὐδέ στένην γὰρ, ᾗς χατήρε 
Φεῖς δόµοι» Καλῶς ὠκριθώσειαν. ] Οοτ{ξεε 
τε ἴεπίαραϊ Αερζ Οὐδὲ στολἠὴν ὰρ. ἢ: : 
κατηρεῴεῖς δόµους Καλῶς ἆ- [,ερειε σε 5ο]ῖ-- 
ταση φοτἰοῖτ ήαγλαλάώς, Κανόνες ἀκριβώ- 
σειαν». ΛΙογ/Πάέοδει Κερω]αε επφμέσέ/ε [α- 
οἱ ψ{ ».. Νεὶ. /αρέγε Με!» 88018 πππίηε 
ἀμοίτατο οασλ ε ση 11 εν δεΛολία./ε». 
οό- νοεξ. Καλῶς ἀέίέεσεεγό γέ{ Κανόνες ». 
γεή Καγὼν νέ/ Κανόσιν. Α]τετ:ᾳ υἱ46ΙΏ εᾖο-- 

ο ᾖίαία νι]σαϊας Ποῦι5 6βδάεπι νοςες Ίπνες 
ΠίτΣ αὐ ἸδῬ. επί  ρ-ττιηθηῖ ἶπ. ὀσπο]ίς. 
Ίδτα ς οὐδὲ στέγ:µ, γὰρ» ὑφ᾽ ἤ: οἳ δόµοι κατηρε- 
Φεῖς γίνοται », ἀκριβώσειαν» οἳ τέκτονες δή” 
Ἀονότε.. ΔΜατη: ἱεσττοῃοπι Ἠαες δροείαρ5ε 
νΙάεπτΗΕ., εἶτα πρὸς μὲν ξύλων συνθέσεις καγ- 
τὰ, κανόνας εὐσυνθετου: οὐκ ἐφίκετοτ]ς ὦκρι" 
βείας ἡ τέχνη’ σὺ δὲ εἴς.. Θετῖε πι] 4110: 
απε Ρ]αςεῖ πα ἄε Μαγκήαμαδ εοπ]εεϊησί5» 
Ὁς ρτο Καλῶς ἱεραϊασ Κανὼν» 5εη Πεητί εαπα, 

Ρ.νοτῦο ὠκριβώσειαν Πιϊαϊο 1Π ὠκριβάσει ἄν. 
14. ε5Ι ἀπριβώσειε ἄν.. Με Ῥϊαετειεα. γἱτίο-- 
8υπι ὦς πιυταπάσ αΓΡΙΙΤΟΣ ἴπ ᾗ κατνρε- 
Φεῖς δήμοι. 5ἱς Ιἴ8ημε ἴβες ερεπάα :- 

Οὐδέ στέγην νὰρ., ᾗ κατηρεφεῖς δόµοε»,, 
Κανὼν ὠκριβώσειί ἄνγ.. 

Ίἴεφωε επί ΜεεΓέ ἠἱᾷΠαν φωῤζων αὁπιως 
σέ οβρογέαὀ» Κεβω]α αεομγάίε εράσηεη». 
Γνεγῤλι. δὶο- αεσθρῖια αρία πηΠί νἰάεῃ- 
τσ αἲ Ῥτοχίπια. τεδροπάετο, Ἅᾖογειίας 
ΙΝ, σιδ. ἐπ Γαῤγίεα, σὲ 07άγα 1 Διερω/α: 
βτόια ΔΙο/ηαΦΜε δὲ αλ]αν εἰο. --- Ο715- 
μα λέμάοσὁ ᾖογὲ». Φτφάε οὐ έρα: περο»- 
394 δὲν βγανας. εµδαλάο ῥΓΟΛ69 ο 
βίπα» αἰφώε αὔσοπα {εεέθ Ῥὰ]α5 πανῖς. 
Άτσω8θ κανόνεσσι δάς ζυγὼ μετρήσωσθαι ». 
ο/η. Κνά. ἰς. 724. υΕΙ. νἱὰ. Θείιοῖν 
ειοῤίρες ο. Οεδίρη. Ρ. 8ο, 959 ἐν τῇ τε» 
κτονικῇ, ὅταν εἰδέναι βουλώμεύᾳ τὸ ὁρόὲν καὶ τὸ: 

μη»: 



ΙΝ ΕΌὈΒΙΡΙΡΙ5 

μὸ ο τὸν Κανόνα προσφέροµεν ᾧ διαγινώσκεται. Α 
«Ἀεπορήος οι ἁῑείτατ ἵπ ΑΡεκί]πο θά(ξ. 
“ωσάν Ρ. 78. καλὲν  εὕρημα ἀνθρώποις 
στάθμη καὶ κανὼν πρὸς τὸ ἀγαθὰ (ες. ΡΗῖο 
πρὸς τὸ ὁρθὰ) ἑργάζεσθαι. Όι Οἱεεγοπί ἴππι- 
5υητις ῥεγρεηαε]α, Ο0ΓΠΙάΕ» οἳ επ: 
έσε, Α/αοπό ἵπ Ῥ]ή]ευο Φοσταῖος Τ. 11. 
Ῥ. 56. Β. 1 τεκτονικὴ. Ἰπδυῖτ, κανόνι χρῆ- 
σαι καὶ διαβήτη κοὶ στάθµμ. ἀθ Ρε]ορε ο- 
Λ4οες Ηιρροάμηῖα. 

ὢ ς ἐξοπτῷ δέ µε 
Ίσον μετρῶν ὀφθαλμὺὸν , ὥστε τέκτονος 
Παρὰ στάθµην Ισοῦντρα ὀρθοῦται κανών᾿ 

εἱς εοττ]σεπάα Ῥιίεπ αρμά «4/βεπ. ΧΙΙ 
Ῥ. 564. Ῥ. νιυ]ραῖα. ὥὣς τέκτονος παρὼ 
Στάθμην Ἰόντος. Οιοά {π Βορ]ιοε]εί5 ΡΙας- 
εεθίε αρυά «4/Λ6Άσειήη. 

Ε/ό᾽ ὤλλετοι μὲν αὐτὸς. --- 

Ξαερῖις α πε Τεπῖατιτη, Γε]εῖτετ 6ππεή- 6 
ἆαι Οἶᾳατ. ἸΜορῖίετ 0. Αιῤηξεμίωςς 

| 

Ἐνθάλπεται μὲν αὐτὸς , ἐξοπτῷᾷ δέ µε 

εκεῖταῃς αἆ Πιπαπάαπι εστερίϐπη «ΟΤΓε- 
ετῖοπεπῃ εκ Αρραταία Φορ]. Ρήγηὲ- 
οἡὲ, Φορ]οσ]εα 5αθρῖις ἴπ ἴδιμος θΡετε 
ποβάμπι εἀΐίτο εχρ]εαπίδ» απο ΠΟΠ 5 
"Ἐνθάλπεσθαι ἔρωτι» οἷον καίεσθαι ὑπ ἔρω- 
πος. ωγὲ ὤ7μογε. δεὰ Γταβπιεητϊ ΒΟΡΠΟ- 

ΗΙΤΡΡΟΙ ΥΤύΜ. 919 

κατηρεθεῖς' δόµθι» ΠΕΠΙΙΠΕΠΙ ατΌϊΙΓΟΙ ςΟἵπ»: 
Ραταϊυταπῃ επι «{1Λεπ. 1. ρ. 19. ΔΑ αὈί 
σιαγηα{ς ΕΓΩ) ῥοβάγωη γεζεγίαε 10Η” 
εώε, τράπεζαι ἀἴσππτατ εἰεσαπτε «πα- 
εγεοΙὲ κατηρεφέες παντοίων ὦγαθῶν' νἱά. 
1. Κωπεγ. ἵπ «4γέμορή. Αχ. ν. ὅτά. --- 
πιευπι» ᾗ κατηρεφεῖς δόµοι., 5315, ΟΡΙΠΟΙ » 
ταετῖ Ρροϊΐεταῃτ {ο σπέος --- δάφνασε 
κατηρεφὲς, Οά.1. τ8:: Πενοαἑ δώματα --- 
Μακρῆσι πέτρησι κωτηρεφέα» | ΠΕΟΡΟΠ. Υ. 
7775 ΤΑεοεγΗἑ Αἴγειροι πτελέαι τε» Χλω» 
ροῖσιν πετάλοισι κατηρεφέες κοκόωσαι » Ε]ά. 
ΥΗ. ο. --- Ὀϊεῖιτ ει συνηρεφή. Ἰα 
«εἰρήγομεη Ερἰςιο]α ποπάατη εάῑῖα: πέτρα 
τις ἦν συνηρεφὴς κατὸ τὴν κορυφὴν δάφναιδ 
καὶ πλατανίστοις. εαάεπι ερἰδτοῖα οτῖρῖα 
οι 5 σκευηρεφῇ τινα λόχκήν. υοἱ 5οτῖ» 
Ἡ ἀέριεται» συνηρεφῆ. 

Ἡ9. 46ο. --- εἲς δὲ τὴν τόχην Τεσοῦσ”» 
ὅσην σὺ. πῶς ἂν ἐκνεῦσαι δοκοῖς»] Ὁτα 
Ἠτετα ἀειταεία Ιεσέτεπῃ δοκοῖ» {η {α{απΠε 
}εγο άβα εα/αηρ{6σί/η ἐπ φιζίαπῃ 148 
οεοἰ(Μ{ Φομοάο -ε ἐσηάεπι ενατΓάο 
{πο 8ΡεγάγεΙ. δοκοῖς ἱερῖας ἵπ οριπί5 
Ὁσάά. Ίπ α]ς δοκεῖς" Ίῃ Εἰοτ. δοκῇς" δο” 
κεῖς νῖτο ποϊ]επι ρ]ασυΐδδει Ε]εραπςςί- 
τπο», 4οά ΕΠΙ πῶς ἂν δίατε πεηαῖτ. δεά 
πῶς ᾖἠ{αγ]]ωμάώο ππιϊαπάιπι ἵπ σῶς νὶὰε- 
Ῥατασς σεγῖε σι; ρεγέσ ή εναν επᾶ» 

«ἶειε ΄Γτασοεᾷβίαε ρτῖπιης πε 4Ἡοφμε ψΨεῖ- Ὁ {ωμάο Αιῖςο πιοτο Ἰοᾳπεπάί αεί Ροτιίξ 
φη5 οΠεπάϊϊφ 

Τοίαν δ᾽ ἐν ὄψει Ἰὔγγα δηρατηρίαν 
ο: Ἔρωτος ἀστραπήν τιν’ ὀμμάτων ἔχειο 

Φαΐ15 επίπι εταῖ ἀῑχίςςδο ἄε Ῥε]ορε ὠστραπήν 
πιν ὀμμώτων ἔχει" ΝΕΙΣΙΠΙ 9«ποφῦε ντα 

Πίθῃς πποίοδδυς / ψει ἴγ / ΝΙΙ νεῖαι 
ὧοε 4«ποαπε νι 5Ιδ[]]ςςα. αἴοπε ἵΠ- 

σῶς ἐκνεῦσαι' εδῖηιε σῶς ξωγέρα 4πο» 
Ὃσε αμαμοτίες Πδητραίπῃ Πῖο νετο 
φειναπάτηῃ αἰ{εΓΗΠΙ «εΠ5εο. «ὌΟταεςῖς πιῖ» 
πης εοπνεπῖῖ Ιπιετρτετατίο] «Ῥ. {οι 5 
ΠεσίΑ{θ πΠΟοἨ Ππῖστοτ ἰπε]άϊδδε οοπΠΊθστιΙε 
τα» Ἱεσεηάμπι Γογίε Πέσουδας. ἣν σὺν 
πῶς ἂν ἐκνεῦσαι δοκοῖς» Ωἰιοά δνΙῖαΤε νο” 
1ηΐτ ἱπεοπιπιοάιπα {7. πιει Γατδίεασ Ιενίδς 
δίπια σοττες[ῖοῃε 51 ὈἱαἴΗΠ]. --- Ἐκνεῦσαιν 

τεστίταιἳ οίς Ῥησιίπαε τερτῖτυ]σ5θ δορήοείή γε, τεεῖε τεάάἰταπι Ίη ὁσᾖοδίές ἐκκολυμβῆσαιν 
ἨἩιρροδαπιίἁε ἆε 510 Ῥε]ορε Ἰοᾳπεπτίς 
νετῦι: ' 

Τοίαν Πέλοψ. Ἰόψγα θηρατηρἰαν 
ὌἜρωτος.» ἄστραπήν τι’ ὀμμιάτων ἔχει" 
Ἐνθάλπεται μὲν αὐτὶς, ἐξοπτῷ δέ µε» 

: "σον μετρῶν ὀφύαλμὸν», ὥστε τέκτονος 
ΤΠαρὸ στάθµην ἰσοῦντες ὀρθοῦται κανῶν. 

--- Όιοά αριά Αωγίρίήοη νυ]ρατυτ 3’ 

ής 

επαίαγε» εἰεσαητετ ἵπίτα Ἑταρίοις ε4ί- 
δι ν. 853. 

ζζακῶν δ᾽ ὁ τάλας πέλαγος εἰξορῷ 
Τοσοῦτον» ὥστε μή ποτ᾽ ἐκνεῦσαι πώλιω" 

5εά Ἱ]]ιά Ἐκνεῦσαι βαγηειέμς Ἱταςϊαν]ϊ εἳ 
Ῥταθδετιίπι Τὲ. ΓΓεπητ/εγ/µ τέως ἵῃπ Ἰ,μοίαηι 
Ρ. φοό. αῖ ποδίτιπη ειῖαπι αττῖσῖτ ες Η{ρς 
Ρο], ΥΕΙΦΙΙΠ 47ο. ΙΟ Πῶς ἂν ἐ. δυκοῖς. 

ξξα γεὶ 



4069 1, 66, νΝ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΗΣ 

ψο] Σοκοῖ, 9αεῖς ΒΙπιαπτ ποῖατα δι Όα- Α αἆ. Γεϊαπίταπα ΤΠ, δεπε:αε Ἠσια. ἵπ'. Όεια 
ψεσίο ΝΙἰςεε]]. ρ. αο7. -- ῥεᾶ Ἰάς πιειπι 
δοκοῖ Ψετετῖ Ροβδεπῃ πε ἵηΠ εαιπάεπι εα4ετεῖ 
νιταρειατίοπεπι. ἵπ 4πα 1 νεπὶι Ρποεπίςς. 
ν. 068 οἰωνοσκοποῖ. Φεεο απῑάεπι ποτε 
ρἰωνοσκοποίην» Οἱ» 01 5ΕΤΙΡΙ ροῖεςῖ, υτ 
εὐτυχοίην: εὐδαιμονοίην' ξυνοικαίην» εἴς: Πες 
πηἰης ἵβπιεΠ ἔοτιμας γ]σαιος Πάδππο” 
αἱ Ῥοξεῖδ «υητ Αιτῖς]ς. {π µδιις ὁορᾖο: 
εἶει αὐ]άεπι δαῖ Ἱπμ]τα  Ρρταεδερίε εκ” 
επρ]α: νοσοῖ. ΤταςὮ Νν. Ι195Ι.. δοκοῖμ” 
ἂν. ΡΗΙ, ν. 19041. ὅστι ἂν βλαστοῖ » 
Δητῖς. ν. 994. ἔσ᾽ ἂν δηλοῖ, ΟεΙ. Τ..ν. 
77. ὠφελοῖω᾽ ἐγὼ»: Απ 558. "χωροῖμ) 
ἂν, ΟΕ. 6. 499. Αἀφοτραπι εκ ΒΙιε: 
5ο ν. 6.6. 

Χρὴ δ᾽ ἄνδρα τάσσειν οὗ μάλιστ’ ἂν ὠφελαῖο 

εχ Αιε]εϊδία νεϊετὶ Ίαος δα Παιδί Ρῇο- 
εις. 4παςα  ρταερεῖ ἰπ. Τε... 95. Εὐδοκιμοῖ 
καὶ εὐδοκιμοίή" τὸ εὐκτικὸν ῥῆμα. καὶ ποιοῖ καὶ 
πποιρίη. καὶ τὅλλα τὰ ὅμοια σὺν τῷ η καὶ ἄνευ 
πούτου. ΕΠοτήτη θΙππΙ] παμε νι αςςμτα, 
Εἱδδίπιις. ἠ{αΓ/αμάμ5 ποἨ τεςοιάαδαῖιΙζ. 

9. 47ι. Αλλ’, εἰ τὸ πλείω χρηστὼ τῶν 
κακῶν ἔχοις ο "Ανθρωπος. οὖσδα κάρταγ᾽ εὖ 
πράξειας ἄν] Αά « οἀΐςςδ- {1 γαν1έν ἔχεις 
εν ήρεπῖος». αεσεθάµπτ Ε]οτ. εἰ Ρατίς. 1» 
1ιιά, ΤάπΙΕΠ. Π]]ίπο πο]]ειη τερεαξείτηπῃ. Ἰπ 

ν 917. 

ερομε Μη) πε βερλογής ἐπειὲ πηύρᾶςν 
0 /νρε αἶγαε εχρείε ἀεογείή ο0γ: 

214111. 

--- Φίπεθια 5ΗΠῖ 5εᾷᾳ. οὐ γὰὼα ὤλλο πλὴν ὕ 
βρις Τάδ᾽ ἐστὶ . κρείσσω δαιωόνων. εἶναι θέλειν. 
1 ΕΙογ, 65ε θέλεις εἴ πιασίς ο55εῖ οΓατίΟ / 
αΠἱπηονᾶ ο δί δ6τΙΘεΓΕΙΗΓ:, --- κρείσσων 

Β δαιωόνων εἶναι θέλεις» η) {1 ή εἶδε σα- 
βεγίο;δ ἵπ Βωπέρ. Ττοαδίηπ ν. 9604. εἰ δὲ 
τῶν θεῶν κρατεῖν Ῥούλει» τὸ χρήζει ἆμαθές 
ἐστι καὶ τόδε. -- ι Ὠαςο οσαίίομε Ναιτιςίς 
διερίεος Γάτίοπεπι ΠΙρρο]γτο ρτῖπαπ.. 
ΡτιζεΠῖετ. οπηίδ5ο5 η δεευπάα., Ἰος ἀο 
νειριι5 οὐτη]ίσ5ο, «1ος ἐχ ΗΠΙρροίγιο. οἱ» 
ται βωγερέάδε δοὐσεμα Ρῥ. 140. 18 0γ01.. 
ρΡ 78: 

Ἔφωγε Φημὶ καὶ Νόωον γε μὴ σέβειν. 
Ἐν τοῖσι δεινοῖς τῶν ὤναγκαίων πλέον. 

-- Αά ρτοχίπιο5 νετει5 477. 4785, 47ο. 
Πογαϊήα”ο:. απῖε ΔάΓΜΕΙΙΗ, ΕΟΠρηΤΑ- 
ΤΗΠΣ {γε Ψ. Ἶω. ἐν.ο, ΙΝ ο, Παπιδέες 
ἵπ Εογαί.. Ερὶςι [ο 1.933. εἱ (ααξε» 
πι Δ. Μ. Ρ. ο. ΥΗ1. ῥ. 4δδ. 

ὃς. ἡ ο: "Ητ) ἆμά Υ᾿ ὀψέ γ᾿ ὄνδρες ἐξεύς 
ϱ0/εν ἂν. Εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὑρήσομεν 1 

σετετῖς Ίπνεπταπη ἔχεις Ὠίς Ῥταεδταϊ: Όο: 5 Θοά εδε η 1ρΗΐ6. 181, ν. Του9. Δει- 
ἀίουπι ἐδῖ 1Π τα]δις αιιοτογίίας ρετεΣῖσιιᾶ. 
Άδοη εἰ. ἵαπιμπῃ αρυἀ φιιοδνῖς 5εΓΙΡΙΟΤΕΒ 
5αερο Ἰηπσίιμτ ορίανίδ.» 8εά, Ἱπρτϊπιϊς 
πιο! 1Π εαάεπι- αἀεδῖ ρετοάο νοςυ]α ἄν 
υἱ Πίος, εἰ. ἔχοιςο.-- εὖ. πραξειαε ἄν' ἸΏ 
Ειέρίά ΒαςςΒ. ν΄ 905. Δύναι ἂνο εἰ 
ούλοιο. 01. ν. 7: 3. ΡποεΠ. 1099.. {ρῃΐς 
1Π Αι. ν. 9ο6. Έλεος. 66ο. δο/Αοο Α}. 
ν. 455. εἰ δέ τις θεῶν Βλάπτοι» Φύγοι γ΄ ἂν 
εῷ κακὸς τὸν κρείσσονα" Ε]ες. ν. 349» 5ο. 
4ἵ5. 585. Απίϊςδ. ν. 6δ..Οεἠ. ἵπ 0οἱ. 
ν. 915 εἴςι 

ὓς. 17. ΛΕξὀνθ ὑβρίξουσ”.] Λῆξον Σ' ὑβρ. 
65 ἵπ Ε]ογ. Ῥατῖς αἱῆδασε Οούᾷ. Πε τα- 
πιο ΠΠ 4ποαιε ρῖαςετ εορυ]α τε ΠἨαΙῃ 
αἆ Ἠ]υά μὲν τεδροπάοϊ ἵῃπ ν. 476. Τόλ: 
µα ὃ) ἐρῖσα” εἲ Ὀέπι ΙμΠσιΠΤΗΤ» Ἀῆγε μὲν 

κακῶν Φρενῶν» Λξόν ϐ) ὑβρίζουσ'' Ἱνυτίκ 

να) γὰρ αἱ γυναῖκες ἐξευρεῖν τέχγας" νεταπι 
6556 πιοηδίταητ Πϊδτοτία εἴ εχρεγἰθητία ο] 
σαε αποιϊάίαπα.  --- ἴτπ' 0ος Ρατῖ, εἴ 
Εἰοτ. νοευ]αε ρτίοτες δίς ἀἁερταναῖαε «υΠῖ.. 
ᾗ φὰρ ἂν [ὀψέν.]. Κε εοπίεστιτᾶ . 
Ίεσεητιδ» "Η παῦρά γ᾿ ὀψέ τ) ἄνδρες, ιδά- 
πε ῥσµεα ϱἳ εῶ γα {4γ4ε ἐηνεγλεηί γί- - 
21ο. νἰάετί ροτοιῖτ δρεείοδᾳ. ΓΟΓΙΛΙΙᾳ5 ὄωο 
7ρίάές Ἰσποταπιῖ. Ἰνοδίτο Ἱ τθσίςο ἦτοι». 

Ἐ οἶνα ᾖτ) , εἰϊδα ἀϊρμιποησο ». ἀῑνεηπα 
αὐ. ἦτοι εσπ]ηηπετίοπε ἀἰδΙΠΠσΕΠΙΕ. 54θ6- 
Ρίις ἴάεπι 6δῖ ας ᾗ δὴ» εεγίε: ὖτ) ἆλως 
ειἶαιι 5εΦπέΠτε εἰ» Ρἱα5 5επις] βγεροξ 
τεφτϊτιοπάαπ » ἲ Πὶς, τεοτε 5οτΙρτα 
Ιεσίττ ἵη εἶῃς' ἀῑσεςι. ν. 735, 

εν . 
Ἠτ) ἆρ᾽ "Ακαστος οὐκ. ἔτ᾽ ἔττ᾽ ἐν ἀνδράσιν 
Εἰ μή σ᾿ ἀδελφῆς αἷ ια τιμωρήτεται. 

πος ἱα νειδα ρετρείαι Ἱεμίτατς Π’ πα 
δελ» 



ΙΝ ΤύΚΙΡΙΓΏΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΙΜ. 

Αδελφῦε αριὰ Ε1}ποῖ, Ρ. 45. 
ΙΑΕ14. ν. ό-τ» 

τΗτ) ὦ) ἐκείνου μὴ νομιζοίωην ἐγὼ 
ῬΜγτηρ ἔτ᾽. εἴ 2ε τῶνδε πρεσθίξεις χερ]. 

Α]εεςε, ν. 68: "Ητ᾽ ὥρα πάντων λιαπρέ- 
πεις ἀψυχίᾳ 'Ο0᾽ ἡλίκος τ) ὢν --- δετίρεη» 
υπ ΑΕΧ 9 

Ἐ! τηλικὀςδ᾽ ὢν οὐκ ἐτόλμησας θανεῖν. 
Τιῦ αῦ πρὸ παιδόθε 

Αα φαεάαπι ἀαξῖ ποζετιης ἐηέζαἵπ Ηίρ- 
Ρο]. Υ. 10568. 

3. ἵπ Πε- 

5. {ο5. Τ{σεανομυθεῖς» οὗ λόγων εὖσνὴ- 
µόνων Δεῖ σ)» ὦλλὰ τὠνδρός] Οωιζ αάεο 
σας Ηέᾖεε ἠοφιεγένὸ (Τί σεμνομυθεῖς 5 ε5ῖ 
3η. ΑΠάτοπις ν. 193 Πετπίοῃςδ») Δίο” 
νεγὀέ αά «βρες. ἄεεογὲ δε ορ” εὐ[ν: 
5ὲΩ νέγοιν τῶνδρὸς ο. 14 Ε5ῖ νεύρῳ» 9ἱνὲ φά- 

λητι Παιδογόνω δυνατοῦ Κύτριδες ἔργα τελεῖν» 
ωτ εδι ΙΠ ἐρΙΦΤΑΠΙΠΙΔΤΕ 1 Λεοσγαὴ.. . Γταρί- 
οἳ δεπτεπτίαπ Ἠ'ς Ρρετνεττίτ (. Κααε- 

σως. Ἡιρροϊγταπι ρείπια. νέο ᾖπεε"ε 
Ῥ]ναράτα ἀεείάεταδαι:- Ἡτ ΑσΠ]οπι. Γεἳ- 
«ἁκπιῖα ῥέπια νέγµπε εοζ]αέο Ρεείογε Γεοίο 
ἵπ {πίῤο). 1.ατῖπας Ἔ. Γ,.Ρ.Τ5. ἄνδρα πε- 
ποίήκε Ἴομδο. δἰπί]ια ἀεάιτ Οαἱάδεγ. 
Ῥϊςς. ἀ4ε Φιγίιο Ν. Τ. ε. ΧΙΙ. νιά.. ἠΙαγ- 
αἰαίὲ ΧΙ. Ερ. 98. 6. ΕΡ. 70. 19. Γρ. 
ἓο. 6. 1Π Μέπεεαε ΠΙρρο]. Έμεσεις ν. Ὁ 

955: 

ο 

α 1έ0 ΡΓΙΛΗ13 7076 
21 τοείεγε 71ο ρὐσεμήὲ ογΑ{γέ νέγωπῖ. 

Τη ΑσαπΙεΠΙΠΟΠε αἆ Δεσίεπιπ ΟΙΥ- 
ααεππεσίτα» Όωεν νεηεγε Γή} πο ΓΗΣ 

/λοίίσ νΙγωῃ. Αά Ειτίρίάεμπι ὤνδρα 
Ρτορίυ5 αοσεαῖτ «{ωσοπὸὲ ερίστ. ΟΙ. ὁα/- 

φησεές, Σεν ν{ 8 ο1δέ σὲ 5οδέ ἐπέσε νὲ- 
σωις Ἰλ]ιά εἴίοπι Οσα) Έλτπῃ, 1 ΣΙ. 
6. Ιισφιε αἱ γεβίοία Φε δέ πλεπιδγα 
«πε νέος αὐφεάαπι ΠΗς αρτα: ποϊανιτ 
δεαἰέσετ. Ἱατιηῖς πηή Ροξ ἱ5 ἔτεαιέἩ 
τας γέγ ἵηῃ Ἠπς 5δεΗςυπῃ νιάεῖΗτ πἹεπῃο. 
τ8ῖΗ5, ΠΠ ϱ:αροεῖς ὦνὴρ, αἶδιιδ ϱὐΓ 
5 ἐν/γαγει αμοά ε5τ ἵπ εοάεπι ελτιηῖ»- 
Ῥε πι). ν. 17: ρο"ῖ15 εατεΜίατέ 
οὐκ ἄρτενα τιθ:να;. τέανειν ὤοσενα κοῦρον. 

εἰπιλ]άραδαμε μιοςίδἀἰοεραίωτ: Έπος 

οι 

Δ.άνήρ τε κοὺκ ἀνὴρν ἴπ στρ]οΣ απεπῃ εκ 
6ᾖεαγεβᾗο εχ]ὂεπι «4:Λε]. Χ. Ρ. 452. Ο. 
Εωτίσίή, ἵπ Ἡ. Θ:Ρ. 5090. ο7. οὖν ἐν ἂν. 
δρώσιν ὢν ἵπ Βωγὲρ. Οτεςσι. ν. 1:69. Πο 
ΙαΏΓΙΠΙ ἐκτμηθεὶς, ὠποκεκομ μένος τὰ γεννητι- 
κὰνν 5εᾷ-εἴ τὸν ἄνδρα" ἐΙ [ἐπ Ίεηγο 101] 
{ωνεηίτς»- «4έφμε- ἐπσεεία᾽ νίγη”η. {εῦ»- 

69 Χν 194. Πε ῥιδειεπ δη από 
σωῤγέρωεγε νἐγο5» ΒΕΙγομέο Ἑ. 110. Υ. 91. 
Βοτὶρδίςδ5ε (4ε/ηες «1λετ.. νΙάετατ Φίτοπῃ. 
1. Ρ. 349. ὅσαι μὴ --- ἐξεμήθησον τὴν 
Φυτικὴν ὠκολουθίαν»- καθάπερ τὸν ἄνδρα αἳ 
φωνωικωνίτιδες, ἀποκοψέμεναι τὸν λόγον ελ” 
φεοία »ἰΦὲ ΓαέτοΏε ο  Π]ϊς , αἰεπίβδίπιο Ίοςος 
ΡοδυεταΠῖ τὸν Χριστὸν , αλιδί πιειποτες Ἱης 
Ῥει τὸν λόγον ϐ/επιεπε 4μοφε ἀεδίσῃα« 
τα, Ώαπτας Ποταπη: ςΙππῃα αριά β/ζ- 
{0πε άσε ρ. 821. ΑΔ. 039. Β. 107. 
Ὦ,, «ρταεδεττῖτη- Ρ. 1192.. Ὁ. Β.. αὉ ὦνὶρ 
ἀμοτα ἵππς ἴΠ δες αἀλίθεπίατ ποῖ»- 
πυ]]α. έως οὐπεοεμίως επνείαἰα ΠΟίΗ» 
γα ἐγααέεγ. υἳ αἲτ (ᾖσεγο ἀε Ν. Ὁ. Η1» 
ς. 99. πέρα τοῦ εὐπρεποῦς ὠνδρικὸς ἀῑεῖτιας 
4,μΜείάπο ἵ., Ῥ. 9739 τὸ ὧνδρεῖον- 4ποφαε 
ΠΕΠΙΟΓΑΠΗΙ ρ. 447. τὸ ἀνδρῶν- ἀῑςαπτατ ἴπ 
“βοτιο/ογώ/ Όαποπε ΧΥΗ. Ομ1μοι/ 
310 Ῥ. 455. 7. 8ῑῑδαιε ἀῑεία ν2ή1α» τε- 
εεητίοπΙ ος. Οτ8εεῖς 65 ᾿Ανδρείω. Ῥπεἰ]α. 
ἥτις ὠνδρὸς ᾗ νεγευαένη», Ρτουῖ ἴπ «4ειο/) 
ἀἰσεραταγ Τοξέτισιω» ἀῑείτας. εἲ νετεγῖδι5 
ὠνδρωθεῖσω γ{γε. ΕΧρεΡΙΑ ἄνδρα» νε 
ὠνδριζόμενον. Ἰος-εἴίαπι ἴπ ἴδίάπα αΠίδιςς 
τε δΕΠΡΙΠ «ΘΑ οσίγαίως. «ΠΙεἰζράοΓΗ5 9. 
α)Πφυ6. 

ὃς. ΔΟΙ.---- ὧς τᾶχος δστέον Τὸν εὖσ- 
θύν ἐξειπόντας ἀαφὶ σοῦ λόγον ] 01471 εε/εΓ«- 
Γήπ16 αδερ]ολεπαί 1 φμἱ αὐσόμε οἰγεμέ-- 
116 11 «ΟΕ ἐποεμέ ΕΗΙρρο]γίου- 
Ἰη Ἠιδ ππΊτοτ οἰατοτατ νίτοταπι ΙάΙ6Ι. 

Ε Διιστέον» ΙηΙΠΙ πΗδα Ιαν α οί Ἱεσταπι» ο 
Τής 5µδρεείητη. εδτς Πε]1ε ρ]ασεῖ «{/1ηᾳ 
Ιεετῖο διοιστέον., η ΒάΤΙδΙΠΟ 6ο. τερετῖα» 
εκ 4ἳο ὧς τάχος επι «ζωρσγανίο τεεερὶ 
ΡτΟ εἰς τάχοί" «Φδοβήος ἔτεαυεπταπτυς 
ὧς τώχος εἴ ὧς τάχιστα ' 4ποτμπῃ Ἰοςο. ὅ- 
σον τάχσς Εἳ ὅσον τάχιστα" ὁτιτώάχος εἴ ὅτι- 
τάχιστα εἰδεπι επαπ απίρεπτησ, 7 ΑΙ: 
αἰαπάο ππ:Πί νεπεταπτ ἵπ πεηῖεπι ὡς τά- 
χος ἀνοιστέον Υεὶ ἀνυστέον Ἐὸν εὐθὺν ἐξειπόμ» 

ΕΓ59 τας 

724; μυ σ΄ ε15οςφ 



945 ια Ν. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

πας οἵο, 8εά Ἱογίπι φποαπε πευίταπα 58- Α εἴ ν. Ίτος Πυδὶ 5εάπεπτῖς θτἶαπῃ Ῥαττεῖι 
αἰδ[αςῖε, ἴπ Αιτίσα ιτήοῖυτα γετυα]ῖς ἵη 
πέον Πεῖπο ἸἨαειεὈῖτ. εγπιομίδης βεγρίε- 
50409 Ερρο]ψῖο Ρροϊτεῖαῖ αΙπο Ιπάίσανί Ρῃ9ε- 
ὁτας. νε] ῥα/ζ1η: ρετρ]εχο ποϊαῖτ νετι]α» 
56 εὐθὺν λόγον» Πῖ τε» 5109 αβρρε]ἰατείατ 
ποιπίπες οὐπαρ/]ε{εγ εἳ αὐσφωμε εἰγεμέ 
«ῑσία Τλασγείαἑ 5υπῖ ὦπὸ τοῦ εὐθέος λε- 
Φόµενα Η1. ο. 43. Ὠίομ. 6419. 05. Χ{. 
Ῥ. 155. Ο. οὖκ --- εἴρ]κεν ἐκ τοῦ εὐθέος. 
πες «462. 9ΙτΟΙη. ΠΠ. Ῥ. 593. οἳ ς 
Ἀέξειςο -- κατ ὦλληγορίαν εἰρήμένας » ἐξ 
εὐθείας λαβόντε, Ὦε 5αε. ἈΠεδις ἵπ τα” 
1Π8ΤεΕ 6ΟΡΠΟΠΙΙΠΕ ν. 45» 

: εὐθεῖαν λόγων 
Τέμνων κέλευθονο κοὺ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 

Ἡ9. 403. Εἰ μὲν γὰρ ἦν σοι μὴ 'πὶ συµ- 
θοραῖς [βίος Τοιαῖσδε, σώφρων δ᾽ οὖσ᾽ ἐτύγ- 

ἀαῖ ν. 111. Ειυτρίάεί σοηρτιηῖ ἶδῖε 
όμεσαε ἴῃ Ασαπι. ν. 959 . φἱά νους ῥαη- 
«ἰέ]οφιιά πια] (ομο)]ία αέείαν ὃ 

175. 591. Κρεῖσσον δὲ τοὔῦργον» εἴπερ ἔκ- 
σώσει γέσε. Ἡ τοὔνομ’, ᾧ σὺ κατθανῇ γαυ» 
ϱρουµένη ] Ῥγαεσίαι αμ1επ 111βέ Γάοᾷ 9 
ζωαμμοάο ἴᾳ πεγναδίέ., ῥγα6 ΑοΠαδίο Π01ΗΕ- 
Πέο Φμο εώβεγδα /Πογέεγή. Ότο Υη]βαῖα 

8 Πιο Ἡδαιμε Ιεστῖοπε εἴπερ ἐκσώσειέ σε» ἵε" 
«ερ, αἴσπι ἀαθαπι Οοάά. Έ]οτ. εἰ ΡαΓίδ. 
εἴπερ ἐκσώσει νέἐσε. Ἱπάϊσατὶινί Εατατο ἵπη- 
φἰτατ φαερίης εἴπερ' ἵπ πΏα δετῖε εἴπέρ γε 
ροπὶ πιοηφιταυίτ «Ἀεποβήοη. Ἑλλε ἵ, Ρ. 
969. 11. Όεεοῃ. Ρ. 48δ. 0. 

Ἡ9. 5ο7. Εἴ τοι ᾿δόκει σοι» Χρῆν μὲν οὗ σἱ 
ἁμαρτάνειν" Ἐ] δ᾽ οὖν, πιθοῦ μοι] δίφαἑάεπε 
ῥ06 ἐγαέ ἄθεγεί/. ΏΕΠΙρε τὸ σωφρονεῖν » 

Αάνες γυνὴ» ] Ηιο αἴιοηῦε Ηἴεταπι εοριΙ- 6 αἶνε μὴ πέρα προβαίνειν., ῥέεεαγε Ώοπ ἄεδε- 
14ἨΙΕΠΙ σώφρων τ) οὖσ᾽ ἔ. ρταεϊα]ετίπα; ο υῖα 
Ἠἱ5 τεδροπάαεῖ ν. 406. νῦν δ᾽ ὦνὼν µένας 
εἰο. ΊαΙη ποη ἀποίτο απ τεοῖε Λ{α7- 
ἀ/αμάώς Ἠπες Τπετίε Ἱπτετρτείατις, εἰ οὐ- 
φἡ: εδε ῥωαέοα 11/10 εκ ΡΙαεεεᾷεΠῖα 
νεϊῖδΙ νετε ΠΠΟΠΕΠςΘ εἰ μὴ 5αρρ]επάΙπη 1Π 
145 τε]παι. οἱ Ἰπο εβδεῖ» αὐατπι «ἔες- 
1ῤ1η ρυϊαῦαι. ορροβίο» δεΓΙρί Ροτῖδ 
ἀεριεταῖ αὖ 271ρίάε, Τοιαῖςδέ γ΄» ἄφρων 
δ) οὗὖσ᾽ ἐτύγχανες νυνὴ νε] ςἰπι]ε αι]ά- 
Ρίαπι. Ο0απ1 νεκο τπ]σηῖε νίπ νοςῖ σώφρων 
1]]α Πὶς «ετῖε πο εοπνεπίτεις αὈί ραι]ο 
Ῥοδῖ ΠΟΠ αὈδυτάα τί [)ουτί. α1ιοΠι ὥσα- 
/σετω νοεβηϊ. εδῖ εοπἰδείητα Ιεσεπεῖδ. 
Οὐκ ὃν -- Προῇφον ὧν σε δεῦρον Λο ἆμο 
{6ε βΡε(/ἐζέγε ΥΕΓΦΟΓΗ2 9εὐΓΗ72 ΔεΠορὶ- 
«22ῤή85 Νἱά, «Π. Δουβασς ἵηπ «Ώεποσίβ. Ρ. 
191. Ῥοϊεταϊ 5ε πυ]ες, Πῖ εταῖ /εηά ο 
εοηδΙάΕΓ8ΤΕ ἴαΠΩΙΙΑΠΙ πραγωφόν. ΤΛευ- 
Λο 15 «Πἰβεμαεὲ Χς Ῥ. 443. Ε. ΠΠΕΠΙΟ: 
Τ8ῖ μμαστροπεὺς τὰς εἰθισμιένας προΣὠγεὐειν 
πὰς ἐλευθέρᾶς γυναϊκᾶς. 

Ὑς. 498, Ω δεινὼ λέξασ᾽ οὐνὶ συγκλεί- 
σεις στόμα» ] ος δε υατάτ, 4π συγκλή- 
σεις» υἵ Εδῖ 1Π Ρατῖκιπῖς ἀποῦις, (συγκλεί- 
σαις ἀαῖ στι) πΙ]1 Ιητεγεδῖτ: νὰ. ποτ, 
1π΄ Εω, Ῥμοεῃ. . ο6όδ. --- Ρ45 ποδιτο 
Ψοϊδι Ἱερίτας Η54 Μία {ῃ Χρι Π.Ν, 438. 

Ὦ ηρερίω Μίδα. Οτῖτ. Ρ. 303, 304. 

δα. δε απιοτί τε]ιστατίς ο 4ήέεΠ σὲσ 
σέαί δε/εη{έσ αὐῑωα ΠΙΕΗ72 ΠΙΙΠς Σέφμέτ6 
οοησ{ ζω; ᾖοο επί εγὲ{ δεζαμάέ θεπε[- 
ο έ ᾖοεο. Οῦ αχρῆν. οβο//εὐαξ. Πίο πιῖμί 
Ῥιαθσίατε νιάευαίατ ΕΙ τοι ᾿δέκει σοι» ΡΙ88 
νη]σαϊο δοκεῖ, εἲ Ρτίος ορ]πῖο εἶατ, ἠ{6:- 
αφ αν[/, Όταε βἶτοτα εχρ]ἰεβτίοπες Ἐἴ τοι 
δοκεῖ σφῷν» θἳ εἴ τοι) δοκεῖ δοι». 41ο δΕΠ5Ι 
φοφδιετίπε, Αιτὶς! Ῥοδταε ἀοεεδῖτ . Όα- 

Χρῆν 
μὲν οὔ σ) ἁμαρτάνειν ἀῑεϊταγο πῖ ἵπ ΜΊεάεα, 
εὖ χρῆν σ᾿ εἰς ἔμ ἐξαμαρτάνειν. --- 9ΐνε ᾱἱ- 
σαἵυς Ε/ δ) οὖν, 56 εἰ δὲ» Πεπιρε δοκεῖ" 
πΙπ]. ΙΠίδτερε: νίάἀ. . δωάασί Όοπιπ. 
1, Ο. Ρ. 408. Πμπήρίάεα ποδῖτα 7. Β. 
«τοπονίης αἀπιονῖτ Ηἱρρο]ψιο δεπεεσε 
ν. ΤΟ. 

179. 509. "Ἔστιν κατ) οἶκοις Φ/λτρα μδι 
ΤΈ θελκτήρια ΕἜρωτος] Ηυῖας {οτιε]οσί β7ουὲ. 

ῥή2115 ποἳ τεςοτάαρβτατ. αἲο 5ροεῖβτε 
φοίυτῖ βγορεγές ΠΠ. ΕΙ. Τ, 59. δι μὲ 
πι Ιαλσεηπόα Ώογεγέσε ῥοζω/ά θΛαεζγαξν 
Ῥοεμία ῥ74νλ626 ΠΟὮ Πο Ιωγά «οι 9δεά 
πεᾷµε--ᾱ Πονείσα Ἱερίεατ αππαϊοτίο ρο- 
έμ]ο (επίατας ΗΙΡΡΟΙΨΙΗΦ. εἰ Φίλτρ᾽ ἐπῳ- 
δῶν ἵπ Ρποεπ/ςαίς ἀῑεία. ν. 1ού6. Ναιτίκ 
ροµμς Ἱπτε]εχίςςε νἰάειατ», αὐα δα αδα 
Σίτι αό Ὀε]ρ]ίάα Βέετεπάμπι 7ῤεοςγηέ 

ὰ- 



ΙΝ ΕΟΚΙΡΙΡΙ6 ΗΙΡΡΟΙ ΥΤτύΜ, σαν 

Φηαθῖμα, 4119. Πὶς Επεταῖ Φίλτρα ἀίχιδδε Α ῥῥαμὴ Ῥετάϊτο ἁταπιατε Λο ἵπ Τμοχ.. 
τὰ ἔρωτος. θελκτήρια Φάρμακα» 5Ι6Ιῖ θελ- 
κτήρια Φάρμακα ταύρων Ιἰχίτ 1ρο//ο”., ΚΑ. ἀ. 
ΤΙ. 728. χρειὰ θελκτήριον πόθοιρ, Ἡ]. 33. 
πόθων θέλγητρα «ῑῄεηαάεως Ν. Ρρ. 500. Ε. 
οἷης. διεγερτικὸν πρὸς ὠθροδίσια, ποππυ]- 
15 Φ/λτρον ἀἰεῖυπι ΠΠΕΠΙΟΓΑΗ5 1Χ., Ρ. 471.. 
Ῥ. Α Νεςςο ἆαζιπι [εἸαπίταε νεΠεΠΙΙΠ1. 
νε]ιῖ Φ/λτρον δορᾶς Τταςἡ. ν. 158 ν ἐσέ-- 
14116 απηογής ἀῑπιτ Ονά1ςΜει. ΓΧ, 133. 
Οιία 54ερε Φίλτρα 59ΙεΠῖ ἀποσκήπτειν εἰς Β΄ 
ὄλεθρον αϊ αἲτ «4{ἱᾳέρήγοπ.ι Ερ. ΧΧΧΥΙΗ, 
ἔ, Ιῃ ΕΟΓΟ-4ΏΕδΙΤΗΠΙ απηώ{Ο Γή ο Υέ-- 
2ΕΠΩΠΣ ὲ Περ Πες. Ομἐμοιέ/. [. Ο.ΝΗΠ. οἱ 
3.ετο. ΥΠ Τ. ἴπῖτ. νεπεβεῖῖ τεα [αεῖα Ῥο-- 
εμ]υπ1 56 ἀεάίσθς αἰθθαῖ οὐκ ἐπὶ θανάτῳ"». 
ἀλλ) ἐπὶ Φίλτροις αριιὰ «4{21ἱρλο/ε)». Οταῖ». 
Ἡ. Ρ. Εἷας 37.. 

Ἡβ. 51ο --- 7λθε δ᾽ ἄρτί οι γνώης ἔσω] 
Ίπ 5εαΠεητί νετδιι Φρενῶν βλάβη} δετῖριαπι 6 
ἴπ Οσο. Ἐἷοτ. ΕΠὶς ἵῃπ Μάῑ. Ηἱρρυϊψιϊ 
Ῥτίπια ΕΙΟΓ. φνώµην ἔσω. αὐοάν 5ὶ ΠτπΒ- 
τετητ α Οοάϊιεῖθης». ταπ "απ τατΙΠ5 ο. αἰ]- 
οὐΙ {οτῖς Ῥἰασετε Ροτετατ. Αρυά αἰἱἱος 
ου]άεπι Ροξία5 ἔσω νε] εἴσω 5ῖς ΠΟΠΠΗΠ- 
ο υαπι αἀΠίδετησ. Ρτο εἰς: 5εᾷ. πηοη αριά. 
Αιτῆςος.. πτ εὐπἰάεπ ατοίττογ» Πὶςί Γοτις: 
Ώιεῖτο «οαςῖος5-1π σατπήηίρις Οοτὶεῖδ.. 

Νε. 519. δεῖ δ' ἐξ ἐκείνου δή τι τοῦ το- 
Φουμένου ΣΗμεῖον. ἢ λόγον τιν 9ἡ πέπλων ὤπο 
Λαβεῦν» |. ΑεζΙ ρτοδῖαξ «θπΙθοῖυωτα: 1ε- 

:φεηῖίς» 3} πλόκον τιν’, ἡ πέπλων λώκος Αά 
Ίοεαπι ἔαγ1/ ἑὲς Ἠ]ηδταΠά Ιπη 58η: 4 παπα 
αρτὶςείπιηπι εἶται {ολα ϱ{0γΚ/απά5» 
4ὖο {). ΓΠεὐηείες ειΙβῖη 155 ει αἆ Τάεο- 
ογ11ὲ «αΓΠεΙ Μασίεμπι ρ: τοο: Εχδιαηῖ. 
φπετοα [.μοίαμέ ἰ. Η], Ρ. σ8δ., ιοί. αιῖ- 
ὃὴ5 Ιπάΐσετετ. αἆ Ἱπνεπεπι Μαρϊεῖς ἱπεαῃπ- 

445. ἴπ τει ΡΠασιπιασεμιτῖα ΤΑεοσζΗἑ Εά, 
1..ν. 53 2 

τοῦτ᾽ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ἅ- 
λεσε Δέλφις» 

Ὢ, ᾽γὼ νῦν τίλλοισα. κατ ὦγρίῳ. ἓν πυρὶ 
βάλλω. . 

Σἴωπο ε γερε οσα ζζεπίσηρ απ «Ώε]« 
Λ4ΐ5. ΦΜάΠ1 ἐ50 1 2111421 ζήεεεγβ- 
16 ἐ 46171. 54ΕΥΙ4Π2 εο)11ἐᾳίο. {0740 0/95 
εἰέα' γῥολῥο: ζ.ἑοία 5υπῖ αριά Ονία. 1. Α- 
πηοτ. ΥΙΠ. 7. ολ Ἑματπαεειττία» 
Ῥε]. ΨΙΤ, οἱ. Πας οὐ επωνίας η ὲ 
βεγβάως ἐε γε]έφιή!» Ρὲςπογα εβαγά σῤο 
νε]αῖ πιασίσα5. θτίες ἵταςταίμτα Ὠίάο ΔΕΠ. 
1, 494. αἲ 8οτοτεῃ: Τ σεεγεία ϱ)- 
6 -- Εγίσε, εἰ α):7ες ΝΟ {ῤασ7ιθ 
αιζε ᾗπα. τες Ἱππβέως» ολνήασησε 
ο/13έ5 ---- δάβέγέΠΙβοΠΑΣ. 

Ὑς. 516. Πότερν δὲ χριστὸν»ο Ἡ ποτὸν τὰ 
Φάρωακον»] (Ώδιδπετι εκ Ειωγρία Ιπο- 
ηθ ῥῆσιν ἵηπ Ἱπνιάιδη: αριά δοδαεΚΏ}: Ρ.- 
999 5ο. ΠΠ Ετ 8ΙΙΕΤΑ ππεηῃᾷα ἀε[οτπῃατς 
ηαες ἔτασπιεπΕ 5Πτ εἰ είπα, ὡς ἦν µόχόος: 
Ἰατροῖς μέγας ο- 

Τομαῖς ἀφαιρεῖν» ἢ΄ ποτοῖς ἢἡ Φαρμάκοις: 
Πασῶν μεγνίστην τῶν. ἐκ ὠνθρώποις γέσων.- 

Ῥ Ἴεπιο «οχτῖδετα ππεεαπι ἀαδίταυίε» 

ἢ- ποτοῖσι Φαρμάκοις. 

δεῤο). Ἱπ. «4ΓΙποβή. βίας. ν. ΤΙ. Τῶν 
Φαρμάκων » αἲτ., τὰ μέν ἐστι καταπλαστὰ., τὸ: 
δὲ χριστῶ. τὰ δὲ ποτώ. ἀὲ νῖπο 4/5: Λεμα: 
αριά ἄλεῃ. 1. ϱ.96.-Δ.. Καὶ τοῖς ποτοῖς: 
γὰρ Φαρμακοις κεβάννυται. «4ετοβλή! Βτο- 
πείμεις ν. 473» οπἵῖε 4 ἠαπι {ρ8ε Ἱηνεῃίδ- 

τατηεπῖς ΆδετεῃΊηπι γεπεῆσα, Με]ίσεας 5 δεῖ γοιιδάία., Πποτα!(θιιςαεστοῖ!5 εἷτ Εμΐςςε- 

Ῥατσμῖς επατταί: δεήσει δέ τι αὐτοῦ τοῦ. 
ὠνδρὸς εἶναι. οἷον Ἱωώτια . ἡ κρηπῖδας» ἢ 
ὀλίγίας τῶν τριχῶν» ἥ τι τῶν τοιούτων.. :Ώ Πἱ5 
Ῥτο οἷον Ἱμάτια Σετιδεπάωπι διι5ρίςογ» οἷον 
«αν ἑματίου» ῥηῤτέαντ ῥ6//1ς τὼς τῶν ἵμα. 
πίων ὥας ΥΕΙΕΓΟΣ γοεβδ5ὲ Λέγνα. 5εΠοῖτ ἓ- 
σοιίαλώςς 5εὰ νοεεπι αν σατῖς αἱβτιπα-- 
νίτ Η. οιερβαρι Ἔλες. Τ,. 6. Η. ρ. 
15ο. Οὰς τῶν ἱματίων εχἰῖυεῖ εκ «{γγρίο 

ἀλέξημ᾽ εὐδὲν , οὐδὲ βρώσιμον »- 
Οὐ χριστὸν., οὐδὲ πιατὸν» ἄλλα. Φαρμακώμ’ 
Χρείῳ. κώτεσκέλλοντο: 

αδὶ τεσῖτα σοητ{α (σσ: πιστὸν- ἴπετασ” 

Φαη]ε]ως: τετ Εωαιῥέως ρτοίεττ εκ «4ὲ-- 
φοβ}ίο πιστὸν » Υεὶ πιστὰ Φάρμακα 1η Εο, 

Δ.Ρ. 353054: Τ28Ρ. 1963 49. η 0Ο. 
Ρ. 551. 2Γ.- ͵ 

τς. 



Θλή4 

Ὑε. 518. Δέδοιχ ὅπως µοι μὴ λίαν Φα- 
νῇς σεφή. ] δἱ εειετί Οοάϊσςξ οκΏΙ σετ α- 
γῆς» ΠΙΠΙ]1 4ἀεο εδῖ ευ εχ Ἐϊογ. 0ο, Φα- 

τῇ {ατυτύπῃ Τεπιρις, τοοίρετεπ)ΙςΣ οΗΠῃ 
ὅπως μὴ ο ΔΕΕΙΠάΙΠΙ αΟΓΙΒΙΠΠΙ 8Η]. βεα με 
Ας {πτυτηία ἀπάίσατ, ράπττατ, ἀοσεῃῖα 
Φανερέσ ΜΙΦεε]]. ΟτΙτ. ρ. 500. «Ομἷα ἵ8- 
ππεη ἁυρ]εκ αἀεδῖ τΤαΙίΟ., ῬτοΡρίες ανα 
Ὅανῇῃ Πε ΊΠ Φανῆς πιηιατίὶ ΡοτιεΓίῖ», Φανῇ 
δετιριύπα αγΟΙΙΤΟΓ αρ. βαριάς: ευίας 
5υηῖ εκ. δγ. ἵΠ Μεάεα λυπρὸς Φανῇ. νὲῶς- 
δετές: αἰσχίων Φανῇ σοφωτέρω Φανῇ., ν85. 
901 501. 6οο. " 

Ψς. 599. Μόνον σύ μοι» δέσποίνα ποντία 
Σζύπρι Συνεργὸς εἴης ] ἘοΙδαη ἵπ Εάῑτίοπεα 
Ῥήπια 6ΙΠΙΠἱα απαεάαπι ἀῑχεεῖε Ναῑπὶςκ «18 
1η ΠΙΡΡ. δεηεέσαε ν. οΊ1. 

εέέπις α ή} {γή εἰ ἐΠΙγαεία- 
δή/εηος 

2 κων {πε ᾖᾳζογ ος, αρδτεα} ἔωνεηενη 
7έγΗ 

Φ1εΏίεηφμε απενα” [ερίεγε ἐηπηὲς 
γή. 

αμα] ρε. «αιῖς αρῖε τεςροπάετεπῖ νεΙςΗ5. 
φἳος εχμ]ρεί εχ Εάῑι Ρργπια ΗΙρροϊγιί 
Μοθώέμ» ϱ. 35859 17. Εά. «20ἱ. Ῥ. 945. 

"Ἔκω δὲ τόλμης κα) ὀράσους διδάσκαλον » 
“Ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν εὐπορώτατον » 
Ἔρωτα» πάντων δυσµαχώτατον θεῶν. 

γετυα Νυιηςῖςδ, Ιπιτασϊαυ1]επι Πεοῖετε Ἱα- 
Ῥοταμῖίδ» ΙΠ πας Ὀναπιαιί Εάῑῑίοπε ργας- 
τεΓπ]]σδα» ΓΟΙΡ4Π ἀθάεται ἵῃ Ρίο!» ἀεάῖε 
ἆλ]α δεπέρα ν. 495-- 483. 

Ύε.δος. Ἔρως, Ἔρως, ὃς κατ᾽ ὀμμάτων 
: τάζεις πόθον ο] ΕΠομεγ/ς ὃ, ΡΙΟ ὃς. 

αὐία ΠΙδαΜαΠΠ Αιποίς Ῥοΐτῖς ν ἀετατ α- 
Ἡρίταπα» πε Πίς φάεπα Ρτουαπάυ]ῃ οεπ- 
δυ1, αποάσαε Εά. Ρτίπια Ε]οῦ. εἴ ἀῑιο {1εδ- 
νε 6υϊσες ἆαῦαπι ή σγανή). ΕΙοΓ. εἴἶαπι 
ει Ὀατῖς, τεεερῖς Ἱερίτης ἴπ ΕΙος, ἔρον, 
ἱἔρου» ὃς κατ ὀμμάτων. δεβολ]άφίαε ϱὐἱ0- 
ο υε ἹεστΗη» ὃς εχλίοει ἵπ Πῖς ΕιΠρ]άεῖς 
Φωνσιῤίως ΙΠ Η. Τ. Ρ. 958, 17. -- Εὲ- 
5ροπάςηῖ ἵπ βαρέα τοαδίη Ιδία Όμο- 
τί ν. 849, Ἔρω:» Ἔρως», ὃς παρὼ Δαρδά- 
γι μέλαθρά ποτ’ ἦλθες» Οὐρανίδαισι μέλωνο 
40 ὀυρῤοσας ΔΙΙΡε ν, 701 : 

Α 

Έ 

1. ο. . ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

"Ἐρὼς ὠὄνίκατε μάχᾶν» 
"Ἔρως» ὃς ἐν κτήµασ!ι πίπτδις» 
ος ἐν µαλακαῖς παρειαῖς 
Νεώνιδος ἐννυχεύειδ ο --- 

εἰεσαπίεί ειπεπάαθαϊ .(αιοά πι πιοπυῖε 
Ώοστίδς. ἴμνεπίς Τεἰάεηςίδ., οζ”η. [ιμ- 
26259) ΝΙΤ ΘΗΙΠΠΙΗΣ Τ, ΕείεγΛ15 » 

Έρως ἀνίκατ, ἁμάχαν) / Ἔρως -- 

υ{ς ἁεδίσπείιτ ὁ ὦὠμήχανος ο εἑ ΤΕΕ ε- 
Φωοῶί : Οωρίάο ἀῑοιτιιτ Γλυκύπικρον ὠμάχα- 
γον ἕρπετον ὡαβρ/σμέ ΔΡ. {{εββσει{, Ρ. 24. 
Ώςε απιοτε ΡεΓ οσι]ο ἵπ νίδεέτα ρεπεϊταπῖθ 
ππυ]Ώ πη]το ποτατιπῖ Πο πο τειταςϊαη- 
4α: ρταεϊνίι ει ἵπ Πὶς Εωγρας «{ετοῦ)- 
{5 ΑραΠι. ν. Ἴδο. δΗρρὶ. 1οἱ7. 'δοβρἠῦ- 
οὐές νειδι5 εἴ αἷία ἀαι «εηαεις ΧΙΗΠ. Ρ. 
561. εβΙδ8πι ἴγαάῖτ «Ρ/ωιαγοῦ ὮῬ. Π. Ρ. 
981. Α. Ῥ. Ἱπ ἐρίσταπιπιβρί ποπάμπι 
ορίποτ εώτίς Α{εἰεαστὶ Ίπες Ἱερυπττ: ο 

Τόν µε πόθοις ἄτρωτον ὑπὸ στέρνοισι Μυΐσκος» 
"Ομμασι τοξεύσᾶς ο τοῦς᾽ ἐβόησεν ἔπος » 

Τὸν θρασὺν εἷλον ἐγώ» --- 
Διπλαῖ δ᾽ ὠκτῖνές µε καωτέφλεγον» αἱ μὲν 

ἔρωτος 
Παιδὸὺς ὧπ'᾽ ὀφθαλμῶν --. 

1η «{νοερίσάἐς ερὶβτ. Δόρκιον ᾗ Φιλέφηβος 
ἀῑείτιις Ἴμερεν ἀστράπτουσα κατ ὀμμάτων. 
-ἰπ Πὶς υηπριἀεῖς ἀἰείτας Οπριάο ν. 
ρού»---- εἰσάγων γλυκεῖαν ψυχῷ χάριν οὓς 
[ ἐπιστρατεύσγ]. Ιπ ἀποῦις Δ/ς ανὲ 
(οάἱείδιςδ Ἱεετίο Ργοδιαϊ νιη]σαῖτᾷ ποῃ ἀε- 
«ετίοτ» Ψυγαῖς χάριν» οἷς ἐπιστρατεύσῃ: ἵπ. 
ο υἱδᾳ5 τούτων δαρριεπάυπα τε Ιτατς 
πὶςί βσυταιη αἱ5 δἵα τά πιαλΙτ πρὸς τὸ νοή- 
πὸν νε] πρὸς τὸ σημαμόμενονο {1οήλέγος 
1 τασίοιδ» ετ αὐἱοιιδνίς {τεφιοπῖαῖαπι, δἰ- 
νε αὐτθιῃ. δοτ]Όαζυτ οὓς» 8 οἷς ἐπιστρα- 
τεύσῃ» η 1] ΙΠτεγεςῖ» οπι Πίος πιοᾶο 
νατυαπι «βγέρας εἴεΓίδηϊιε φογρτοτίδι5 
εοηδίτµαίήτ: Νἱά. με. π 7ῤωογᾶ. Ρ. 
ο79. οἳ ποίαῖα ΙΏ «Εωἐρ. ΡΠΟΕΠ. ν. 909. 

Ἡ6. 59ο. Οὗὖτε νὰρ πυρὸς οὔτ᾽ "Αστρων 
ἁπέρτερον βέλος», Οἷον τὸ τῶς ᾿ΑΦροδίτας 
ι Ε] - ν ν -- 

Ἴμσι ἐκ χερῶν Ἔρως ὁ Διὸς παῖρι] Ηιπς 
ἁρία Γεεῖτ Εαίηα Ογοέώςς 

ου 



ΙνΝ Ἑσπ{ίριΏΌ]Ις ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ. ϱ0ς 

Λου ἐγαεῖ βαμσε έφιό {μία γέγέας Α σέ ἠρηῆτ, αμέ {ῶ]ε Γι ]ηηέηὴς εἶώη ζμα- 

έεγωε ζέΟ0Σ Πηεζἑέαί {οί 
ΟΥργέάυς ἀάναε ϱ1εΓ εἰ ΤοπαΡίδν 

Ἐϊησαπιυς Εμΐςςε» Οετο ΠΠ Πίο ἀἱσα- 

τητ Οπρίάο Ψεπετῖς. εἳ Τονίς β1η5: ἀἷ- 

εἶτιτ Ἔρως ὃ Διὸς παῖς' Ὁτ αΗδἱ παδα παπα 

αρυά Ῥοξτας νεῖετες ΟΓαες05» αυἶἱοας αὐ]- 

Ύὐε ψοσαϊυσ» Ἡἲ [ιαπ Ῥμεγ Ιεπετέσν 

ὁ τῆς ᾽Αϕριδίτης' παῖς Κυθήρης. εἴς. Πις 
νετο τὸ τῆς ᾽ΑΦροδίτής ΏΟΠ αά Απιοτεπι 
τε[εττὶ Ροῖεσίε» 5εά αἆ εἶπδ βέλος" Ετοζ-. 
5µ5 νετο Ἰηδοίεῃπς εδῖ Ιοᾳπεπάϊ πιοάδ» 
τὸ τῶς ᾽Αϕροδίτας (βέλος) ἵησιν ἐκ χερῶν 

Έρως. Φεπτεητία δα ε5ῖ Ρειδρίοιια» Νο» 
{16 Ιαη/ώΠ1 έστό γή 1645. 3160 {Ε/ 003 

{ετέές., φἶνε [1 /ηήςν Μαέ δεί ως ἴθ- 

Ἡ, φοά οεγία πιαπα ΒΜΕΓ 7επεγὲς επηὴ{- 

141... Οὐνειδαθαπτησ ἴδία. ΠΙ ἔο]ος, δε” 

πεεσε., ἀμπι ἵπ ΝΜεάεα ΟΠοταπι ἀῑσεπτεπι 
{αεῖευαῖ ν. 5795 

Λω]]α νὲ ᾖαπηησξε» 14/11 Ἴφμε γε) 

Τρηιζ» ες Μεῇὲ πιεΙΜεάα 10Γ/15 

Οωαηιά εἰέή εοηἠέν Ὑἱάμαία 1εάῇ5 
«γε εἰ ο. 

τ]υρὸς βέλος εδ ές ᾖαηησε» Ρε ἄστρων 

βέλος Γωήπιῤης Γεω νε] Γωήέη Ιπτε]]]- 

6ο. 54εΡε [βέλος » εἴ [βέλος κεραυνοῦ ορᾖο- 

ο) ἀἴοτηπῃ, πυρπἀλαμΏν [βέλος Διὸς Ρέµ- 

«στο ΟΙ. Χ. οὐ. 1π Ίαες Βμγέρίάώς εοἩ- 
νεπῖτ ερίσταπιπια ἵπ Απιοζεπι «μεῤθ/. ΙΥ 
ς. ΧΙ. 108, 

ὍὉ πτα}ὸς τὸν πτανὸν ἰδὼν ὄγνυσι κεραυνὸν » 
Δεικνὺς ὡς κρεῖσσον πῦρ πυρές ἔστιν Έρως. 

Ουεε απἰάεπ 1π 5 Εωγήμάἄαε ΡΡΕΤΕΠΙ 

Ἰπσοπιοόα Πτεταταπι α]ίασοῖ πιυῖαοπε 

νΙάεητας ενἰτατί Ῥοδ5ε, 5ἱ δίο 1] 5οτ]- 
σαητυσν 

Οὔτε γὰρ πυρὸς » οὔτ” 
«"Αστρων ο ὑπέρτατον βέλος 
Οἷόν 9) ὁ τῶς ᾽Αφροδίτας 
Ἴμσιν ἐκ χερῶν 
Ἔρως ὀλίφος παῖς. . 

Ίπης αἴεπῃ 1ῃ πιοᾶ πι εαΡίαΠΤΗΓ » Οὗτε γὰρ: 

πυρὸς εὔτ᾽ ἄστρων [ηεπιρε τοῖον βέλος ἐστὶ, | 
ε ῃ ν σῤ 3 - 

εἷόν γε βέλος ὑπέρτατον ἴησιν ἐκ χερῶν Ἔρως» 

ὁ τῶς ᾽Αϕρεδίτας ὀλίγορ παῖς νεζυέ επέηη 

Β 

Ῥ 

76 ῥοί επ τή” ΠηΩ/ζις σης εἶσ. αζίωγ 
«ππογ, ῥα7να]ῶς Ρε }επεγῖς» Ιάετῃ ]α 
ΤΑΠΙΕΠ τῶν ἁπάντων δαιμόνων ὑπέρτατος 58. 
ευπάαπι ΑγέρίΑ. Αρ. ΦΙ0ὐ. Ῥ. 387. 30. 
Ἠαπο Υετο φεητοηῖῖαπι εοπιπιοᾷᾶαπι {Γαϊ8. 
Ῥυπτατ» απῖ Ἠῖο Οαρ]άϊπί ραϊτεπι ετ αναπι 
εἀπιόεπι ἆατε ΠΟΠ τεςµδαητ. Τον [ήέωπε 
άοετε ἵπεταΓ ο, ἠωρσγανίης Ὠχετεῖτ, Τὰ 
Εωγίρι 181, ο. ΤΝ, απΐσμπι αοὶ ρἰητί- 
Όμςδ εα ἂε τε ΠσσὈίτ Φιλλογνεῖν. Πιο 5ἳ- 
τ5 ετῖτ ἀῑσίδςα εχ νετετίρα» Ροδτίις (01{48« 
εἶδ. αὐῖ ἴοϊίες ΑΙΠΟΤΕΠΙ σθεΙπετε» Πειηί- 
πεπι» «1επι απἰάειπ΄ οσο πονετῖπι» Διὸς 
παῖδα ἀἰκίδδε, Ὑεπετῖς ΒΠπι΄ ΡΙάΤΙΠΙΟΡ5 
πες 5οΙίταπα Ίῃ τἍ]ῖοις Βωγέρίώσηι αὉ ορί- 
ΠΙοΠίΟΙ5 5εεεάετε νυ]σο τεεερίῖ5. ΙΠ1 Υ8- 
το Πο 4Ποαμε γεπιςδτα ππϊηϊ νιάεσατας 
ορρος{πῖο ἔμτητα Ίπτετ ὀλίγον πππεςςα παῖ- 
δᾳ ᾽Αϕρεδίτας. εἲ Τεῖα. αᾳὖάε ραινυ]ὶς Τ]« 
1ε πιαπΙοι5 ειπ]τεῖε νἰο]εητίδδίπια»ς αἰια]ἰ5 
εετῖε Ροξεῖ6 5αερε Ρ]αομῖτ: Τήεοεγ. ΧΙΧ. 
δ. παῖε! αἆ ΕΠΙ. Χὼ τυτθὸς μὲν ἔψς» 
τὰ δὲ τραύματα ἀλίκα ποιεῖς. Δάοτσεβις 
Εἰά, 1, 19 

ΜΙκκύλα μὲν τήνῳ τὰ χερύδριαν μακρὰ 
δὲ βὔλλει. 

Ναενίης αραιά Λ/οΡΜΗ71 ἵπ νο ΟΗῤΙάέπερ 

«{εζερο) Οωρίο. σα ἐπ βιδέλίως 
ἡ5ο 1ης 112 γσῤεδ. 

7 α;γοβῇ διπῖ αριά Λοηίώσι ἵπ «ΐσεγε ἵπ 
εαΠἀειῃ 5εΠτεΠ{ΙαΙῃ νετῦβ. ῥΡταετεῖ οεῖς- 
το Τεία Ορ]άϊπῖς δεπεσα οε]εῦται 1Π Πἱρ« 
Ρο]. Υ. 1030 909. 978. Με Ῥωεγ 

Τε] σης οεγίο οάεγαίγ αγεω / 

ἨΠετο. ἵπ Οεἵα ν. 549. 

Οµέ εετία Γεμεγά Μες ολη ϱ]ά). 

ΛΙΟΏΠΟ Βσιὸς ἔρως ἀῑεϊτατ., ετ εἶμς βαιῷ 
"Ωμῳ ΡεΠάεΙΕ πανδαμάτειρα Φαρέτρη ̓  αἷι- 
5ὶ τόξον ὑπέρτερον» ᾧ γόνυ κάμπτει Ζεὺς' 
ὕπατος. φαερε παιδάριον» μικρὸν παϊδίον 
νοςαίϊΙΓ» βπιὸς ἵῃ «πίβο]. ΙΥ.ς. ΧΝΗΙ. 

ερ. 44. 

Ῥαιὸς καὶ Παφίης ἔπλετο κοῦρος Ἔρως. 

Ἠϊο εκ εοηἰεστιτα Ίπεα ἀϊσετεῖατ επθς’ σ : 
5 τῖ8 
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τὶς ὀλίφος παῖα. Ότο μικρὸς οἷς ὀλ[γος διτ- Α ΡεΙδΕΩΙΙΤΗΣ ν. 989 εἲ 5εᾳ(. 
ΡΑΙΗΥ ΕΟΤΙΕΓΟ, Πεβίοαο» Λο μάγο, (αἷ- 
ἠἐπισεβο» «4βο//ομίο Λο. 5αερία5 1π «{π" 
ΣΑοὐοφία. ὀλίγος τις κῶρος εσῖ ἵπ Ίεοςεγὰὲ 
Εἰὰά. 1, 47. Εθπιέγως ᾖ. ἵπ Μετουτ. Υ. 
945. ἀιχΙτ 

Παϊδ ὀλίγον δολίησ᾽ εἰλυμένον ἔντροπίήσιν» 

τί ν. 545, ὄλίγος περ ἑὼν κλυτὸ µήδεα οἵ- 
δᾳς. Εσττα «Ιοτμπι Υοςεπα Ώου ἡδµγρας: 
δει Βωγίρίεο 

Ἡ5. 535. "Αλλως ἄλλως παράτ᾽ ᾽Αλϕεῷ] 
1η Ρατίς. 0ο. δε ρίτα! ᾽Αλϕειῷ' οὶς 
ν6Γςη5 ε5ςδοῖ αΠαρᾶες1ἷςιΙ5., απτϊτηοτῖςο. ΠΟΙΙ 
τθςΡΟΠάΕΠς. Ρα Ρος η Βούταν Φόνον Ἑλ- 
λὼς ἀέξει δή: 1 πια νοςι]α αΌεςῖ α Ρατί5. 
]ΐδαμε Οοάᾱ. αρυά ἠ{ωσγανέωσι. εἳ νἱ- 
ἀεύατιτ ἴ]]α νε]αξ αἀδαππεπτηπῃ ταἰε]επάα 
ΣΙεαίβίο  εοϊτὶἰςσεητῖ, Βούταν Φένον Ἕλ- 
-λὰς ἄρ᾽ ἀέξει. Ἠίῆςε Ῥούταν Φόνον ατιὶβιϊ 
Φωνή. ἵῃ {10/10. 11.Α. ρ.96. 5δΙ. .7. 
Ῥ.451 9 35. ---"Έρωτα δὲν. 5389.) τὸν τύ-- 
βαννον ἀνδρῶν» Τὸν τᾷᾶς ΑΦροδίτας Φιλτάτων. 

: θαλάμων Κλγδοῦχον (Κλειδοῦχον Οοἀ. ἀαῖ 
Ῥατὶς. υἲ 5ειρδειαί ᾖΠμγ]ρίώες) οὐ σεβί- 
ζομεν" 0 οὐ {15 ΡυῦΗεο «ετίε οσίτα 
Ώοῃ ἀϊσπαπιιτ Απιοζεπις. επῖ Ῥιίπια5 {εἴ- 
τάς ΟΠατπιής οεἵαίς βΒἰδίδττατϊ αΙἴβΤε δἵᾶ» 
τηϊσςα ἵπ Αεαάεπιῖα. ἴπ Ειωγίριζ Δη- 
ἀτοππεάα ῥῆσιν Ιπδίσπεπ Ῥετδεο ἀαίαπι» 
ειίης Πε ρτίπιης εἴαῖ νεῖδις, 

Σὺ δ ὦ θεῶν τύραννε κῶνθρώπων Ἔρως ». 

Ἠουεῖ εκ {μοἱαμὲ Τ. ΠΠ, Ρρ.ο. []απι 079. 
Λ1 οἱ εαπυηϊῖ» Π. ΝΗ. πάντων κληῖδας 
ἔχοντα" τι ΠΙΙτΗΠΙ ΠΟΠ φἳῖ τπα]απηϊ Ὑσηε- 

τὶς 4/3 δεΙΡΕΣ ἠσεγεπίέπα ΡΙΗΕΓΗ 49ΕΠΔ 
ἁῑεῖτ Εογαἰίως Οα1Πη. |. Οὰ. 39.9. Πε 
ἀῑςεϊ Κληδεῦχον. δαςετάοῖε Πποι ἴαπίιπ 
Ἔταριοϊ ΚληΣοῦχει Ώεοτυπ ΏεατΙπηνε 
ἀἰεπηϊῖητο οὐδειναηῖο 6δ. ὁραμβεη. 18 
έλα ῤέπι. Ἱ. ἵπ ΟΕΙΕΤ. Υ. 45. 5εἁ ει Ρι3 
1ρ8ί νατίο τεδρεεῖυ. Ἀοδίεί τΠα]αηί πιᾶ- 
τετηῖ κληδοῦχος ἀῑεῖ ροϊμίε» υἱ Ταπο ἵ1- 
φα]ἱ5 κλῆδας γάμου Φυλάττειν ἀῑείτιτ «{γὲ- 
«Ἰορήαω: Τ]ειη. ν. 085. σοηξ. δ. /7ε146. 
1η Οὓ5. 1» ς. 3. --- Θάε ραιείς ᾱἷ- 
χὶτ π Απποειη «ΒΗἱρίάήέεν ἵπ ΗΙρΡΡΟΙΥ- 
το δέπεραε Ο1οτιι5 εχριίσατἰη5 εἴ «οβίοβε 
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νς. 545. Τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ Πῶλον ἄζυνα 
λέκτρων] Ηίδ αἀφεπῖρια παρβένον ἄπείρον 
γάῶμων Ῥταευει 0ο9οά. Ρατὶς. εἲ Οἰχαλίᾳ" 
αιιοά εΧ Ρις Εάά. εἰ ο Ο0οἆᾷ. τεςεερίξ 
Δ{μσγανές ς Ίος Αἰτεο Ποπη] εἰ” 
σαηϊτ15δ» Ροδίτηϊη Ῥτο ἐν οἰχαλίᾳ' αἲ 1: 
Ῥμοεῃ. ν. 611. Μυκήναις ἰ ΑΠάΤΟΙΙ. 
Τροία ν. 4385. 461. Το. Αὖλίδε, ΙΡ. 
Ταμτ. 598. νἷά. Δεμί]ε]. ἵἩ Ον Ἡς 
Ίπ' ἴ,. Β. ν. 18. -- Ῥαυ]ο ρο5τ. οἴκῳ: 
Οοάᾶ]είς αιοϊοτταῖο Εππαῖουν Δ{στα- 
γής νΕΙΣΗΠΙ 55ο. Τὰν ναῖδ’ ὅπως τε βάκ- 
χαν» εἰεραηῖες εἲ νετε πηΠί ᾳΜοαιια σος 
τεχίσςο νΙάξίαΓ» Τιν) ἄϊδος ὥστε βάκχαν. 
Ωιιοά οἱ νἰείποτιπαι πΠί δεηδας αεηἩθ. 
εοπφί(τῖσςετ., επιεηάαϊα ἵπ οοπῖοχτηπι π- 
ττοπη]θίδδειη. ἨὨοεῖο 5ηα1π. η γάν{δ. 
επιεπάατίοπεπι αἀβιπιανίι. ΠΝΙΠΙΙ ἵπ. 18. 
Οοάϊσες {ιναῦαητ: Τὰν οπττῖεατ η Ρα” 
είδ. Ἡ ἵη α)ῑ5: ἀῑδαν εἳ βάκχαι εἴ8ΏΙ ἵπ 
Εἰοτ. ἔ ουσέως αἁδειίρδεται » Τὸν ναῖδ᾽ 
» 4 επ 1 1Ρἠαη.” Ηῖο Βτιαϊὶδδίπιο 
Μιτωγανέο 5ὶ δεύτερος πλοῦς ΙΠδΙΤΙΔΙΗΓ ». 
ἵπ νετδα {οτδαπ. Ρριαοσεάσπιί 5349 πουί5δ 
οεῖαπι. νιυ]ραῖα. ππε]ίοσεπα. - ετιοῖ :Ιεοτίο»- 
πει). Δά δεητεπτίατη:. δα[ῖ5 σοπΙΙπο ΙΠ1. 
ατΌἰττοσ» ααοά ει ἰπ. ᾠσ[μοίῆδ:ι τὴν ἐν. 
Οἰχαλίῷ παρθένον --- ἄνυμφον οὖσαν τὸ πρό-- 
τερον» ἀποζεύξασα καὶ ἀποχωρίσασα τῶν οἵ- 
κων -- ἡ ᾿ΑΦροδίτη τῷ Πρακλεῖ -- πορθή- 
σεσι τῇς πατρίδος --- ἔδωκεν- δεὰ νυῖ» 
ραῖα ΠΟΡΙ5. οἴκων Ζεύξασ᾽ ἀπειρετίαν  ἵδ- 
Έαπι ΠΟΠ αἁπ]τεαηϊ ΙΩΤοΓργεῖα: ΙΟΠΕΙΠΠ. Ο18Γ. 
Ῥαϊτοτ Η]ρροϊγτ. εεπδηῖτ ἀυο Πΐςο ἀΐνει- 
κα τιαᾶὶ, Ῥτίπιυπα, ού Ηετεπὶὶ Ψεπε-. 
επ 24ε εσεες εἰ ἐοηαέία αἰεαίσε αν. 
εεμόαπι: ἀεϊπάε Οεελαίαε ει Εγέ [α- 
7η1ΐαε (οἴκῳ) δι φωσηάσπι ἐηοὶ- 
{ας ἡασήλῶ οὐ 1196. 3εὰ, Ώυ]]α οπι- 
αἀδῖτ ρατιῖσι]α» Ύ.άε νε]αῖ ἀἴναιδα ἀῑξδ« 
Ίηπσατ., Ώθθιιθ ἰδία ἄῑδες ὥστε βάκχαν ο 
νεωέ Ο76 ΔΒαεεβαρ. ΟΠ εοπνεπῖαηῖ 
ηὶςί δο]ἱ Ίοἱαο. ομίή8δ αἴποτο Πετοι]εβ. 
Ίπεεῃδι5 ποπ Ειτγᾶ ταπῖηπ ἀοπυπ », 
564 5ΗςΠΙ Ποφ!1θ» απ. δέπιεί 1ρ8Η1Π ρε8- 
φηπιάθαϊξΣ πα πιΠί δετῖο σἱς νἰάεητας 
οπμία «ομαδτετε: Θµε[α Οέεβα/κα7α 
γι έ9 ἀοππέ ἑηηαρίαπα (”Ανυμϕον οἴκῳ 

πι 
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ἨΠΡαπΙς) Ζεύξασα», εολΜζεΙῃ Αλκμήνης Α ΠΠ]. 116. ἄε αφ ]]α οαάειη δε ἰε ἠ{οεγοαρ. 
φόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν, «Πσγει/; αεί ἵε- 
2 ϱὐαίεπι γείο Ρρυε]θπ εἰ αρα 
ἔ]απι ἀεάῖτ αὐδρῖοίς Ηετει]ὶὮ Τοἶετ ΠΠ]! 
ἀεαῖῖ ὥστέ τινα βάκχαν ἄϊδος ἀπειρεσίαν δρο- 
µάδα". ἀεαῖι Π]απι «οΠΙςσεπΙ σὺν αἵματι» 
σὺν καπνῷ.. Φονίοις ϐ) ὑμεναίος. Όῦ 1οἱεπ 
ουΙάεΠι Καθηρέθη πατρῴος Οἰκχαλία δορὶ » 
οαποά εδ ἵπ ᾠοββοεὴς ΤΓταςμ. ν. 455. 
κος Οεεἠσβίω ἠπογία» -- εσωα δεζ- 
ζαμαέ οί ὤ/2ογ. έπεσα εις. ἵπ Όσῖας 
Ἀρο, 94. δεά εἳ Ἰοἱαε. αὐαπινῖς Ιππο- 
6ΕΠ5. «Ε8Ιδα Εηῖτ Ρετειητῖς ΠΗετεμ]ίς εἲ 
Ῥεϊαπίταε: εΠοτΙς ἵῃ Τταςῃ. ν. 0ἵο. Ἔκ 
Τεκεν μεγάλαν ᾿Ανέορτος (Α νέορτος) ἄἅδε 
νύμφα Δόμοισι τοῖσδ ἐρινύν. ΕΠετει]ῖβ 
υ{]ᾳ 18 δόµοίσιν. «ἰβεπαεως ΧΙΗΤ. Ρ. 56ο, 
Ο. ἀνετρώπησων καὶ ἕλοι οἶκοι διὰ γυναῖκας" 
-- ὃ Ἡρακλέους διὰ τὴν Ἰόλης ἐπιγαμίαν 
πῆς Ἐ ὐρύτου θυγατρός" ὃ ΘἨσέως διὰ τὴν ᾧαί- 
ὃρας τῆς Μίνωος. ---ἶπ Πμῖης βἵτορ]μες Ραε- 
πε Π]ίπιο νεῖςιι ἔδωκεν εδῖ ἵπ 0ο. Ρατῖς, 
ἅτπ ήπιο φλάµων οὗ Πεϊτμπι οοτηῖςίς 
Σεα/έηρο τ 

Ὑ5. 555. Ὦ Θήβας Ἱερὸν Τεῖχος ] ἵπ 
ἵαςο 2ΠΙΙΣΙΤΟΡΙΕ ΠΙ]{] εδ άεο αἆ αοά 
ους οὔεπάαιτ, ν. 557 ἀειετίοτ εδῖ Υυ]σα- 

. τὰ Ιεετίο Ε]οτ. Συνείπετ᾽ ἂν οἷον 'Α Κύ- 
Ὄπρις ἔρπει. επι ἵπ ἔρδει Υίτο ο]άαπι 
ἄοοτο ππιταπάη νἰάεραϊυγς πΠῖ αἳο- 
Ὥυε οἷον ἔρδει αρΏις νἰάείιγ σπα οἷον ἔρ- 
πει» Ὠμοὰῦ 'τασὶοεῖ που Στ αδίταταπῃ» 
9 ἳο 5έῃ5Η [)οτῖςς επἰθεπτίοας αιΙοαςγ]5 
Στεηιεπῖαῖιαι το ἔρχεσθαι. Ιάετι 1]]α ἔτι- 
5ίτα ραμίο Ροβῖ εοτγεχῖσςεε νἰάετιτ διό- 
φοιο Ῥάνχω" πῖ ἀἰκεηι Ῥοξία ποτε νυ]: 
σαΐΟ δίγονον» {λέγω ῥαήγέο /50ε/ΕΙΣ 
ΟΟΓΡΟΣΕ Βασεβώση» 41240 Ην 17. Ὑϊ- 
εἶπα ποπ εσεπτ {πτετρτεῖε» Πα σφι] 
303 ιδε)ε[Εῦ ο ἐ6/1ΑπιφΜ6 ἠααίε ο ἴμέ- 
Σλα/οπιφμέ οἱ] Πονεέ ἄε Ρε) εἰς σι 2 
αἲ οαηῖτ ΛΤειείσμ» Όντερ. ν. 17. δὲ 
ΙΠΕΙΕΏ ΠΙΟΣ 9 δἶνε Υεηπυς --- νδ. σόο. 
πότμῳ Φονίῳ κατεύνασε. Νἱτ ΟΙθτῖδείπιαδ. 
Ἡτ ΦΙΤΟΡΗΕΣ. νετδηῖ «οηνεηίαϊ», δετῖθεῃ- 
ἀιπι δΙΔΤΙΙΙ κατένασσεν» «4 μιογίέ. ἹΚατέ" 
νασσε αἱρηὶβεαϊ κατῴκισε» {0ε Λαδά η- 
«η αἶεαὲή; απ 5ἵατεῖ α ροε 115. ΡηΤγσα Τιι- 
Ρίτει Οὐρανῷ ἐγκατένασσεν» «4Ρ0/{00. Δήομ., 
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«4ἱεῃ. ΧΙ. Ρ.49Ι.Β. πότμῳ Φονίῳ κατένασσε 
ΨΕΤΕΟΤ Ἡτ (ταεςε ἀῑεὶ Ῥοδδ!. ᾠεηδιί νετο 
Ρ]8με σαἲ][αεἰῖ κατεύνασε" ἴσπε ]ετ]πα]! 0 
δορ{νέε; νιά. ΗΙΡΡ. ν. 1277. νῖνα 5εριἱοζο 
Ἰπς]ηάεπάα δορβοείὴ ΑΠΙΙΡΟΠεΕ ν. δ449 
νοόσε, Ιπη ΙΓ, με δίμων ὁμιοιοτάταν κατευ. 
νάζει ΤΠ εἰαδάεπι Οεὰ. Έ. νείδη» εοτ οττ, 

Σμικρὰ παλαιὸ σώματ) εὐνάζει ῥπή. 

οἷο Τ,ατίπε τοάάίτας ἵπ Οκάϊρο Ψεμερᾶό 
ν. 787. 

«{Πήπση} σεὰλεα 1Ο) ελ τοὐνὲ «όσο. 

-- 5. 564. ἵπ Εἶοτ. 6ο, δεθίτητ Δει« 
νὸς γὰρ πώντό νά πιτνεῖ κ. ἵη Ρατῖ5. Δεινὼ 
γὰρ πάντα γε ἐπιπίτγει" 5ΠΡΤΩ δετΙρίιΤῃ 2. « 
πιτνεῖ» 1Π ἀποῦιι ἵπνεπτυπι Δεινὰ τεεερίς 
Μεωργανίως ἵπ εοπτεχέαπῃ» Τεεῖε. δεΓνα- 
το» αιιοά εταῖ ἵπ ΡΙετίξᾳε» νετρο ἐπι. 
πνετ. ΡΕΓΡΑΤΙΠΙ 1Π1εΓΕΦΕ» δεινὸν ρτοῦετας 
4Π. Δεινὼ» αἰὐία ΤΑΙΠΕΠ τατίο Παιει εἰς 
Ἠ]ιά 1 Δεινὸν αὖ Π]5 σἷτ πατάτα οὐ 
πηοῦ απἰπιαἀνειτεῦαηϊ Δεινὸ Ἰς Ὡοτίειπα 
Ε556ε ῥρτο δεινή” Πίο ᾳποαπςθ 5εᾳυΗἴβ 
5υπι Φ/ωβγανίώη. Δειὰ φὰρ τὸ πάντ᾽ 
ἐπιπνεῖ. δομεὲ εγέ ἑίλα Λ/εγοιφΗὁ γεῇε- 
2275 Υεὶ α;λογέ ζάβαγό νεβεηιεΗὴ. 1.ε- 
πίτες ία αιΠάεπι Ῥ]αεϊάαπι Ρροῖεδι αππος 
Τ6ιη αάβατε, σίουῖ γεπις «ζοίέν εἰ ῤγέπιης 
ὦάερέγαέ «/πΟΓέΠ ἵπ Αρ. Δεπ. ΥΠ. 
473.  Ώιος νετο οίξ», νεπεπιεαῖῖ5 απιο- 
τίς αἀδρίταιηῖπε στανΊῖετ Ίτσει. Ἡς αρμά 
762. «[λαεσ. ιο ασ Γωγίαδα [58 
Οι, ᾖβεΗπ{ηζώξ ΄ 90 ὀἐπερέγος 
Ε/Πογο. ΝΤ ετρα ΤΑΠΙΕΠ (ταεσα ἀε Ιεπὶς 
απποτῖς αάῄατα (οφιεπίῖας αάΠίρεπτιτ 
Ίπ Αιπποτισις /εσμὲ Ἡ. Ἡ Ρ. 4989 
Ἠοπεδτας Άπιοι ἥπικ ταῖς ἕκάστου διανοί- 
ὧις ἐμπνέει. «4ροῤίομ. ο. ΗΙ. ν. ο1όν 
οὐδέ σε Κύπρις Οὔτ᾽ ὦφωνοὶ Φιλέοντες ἐπι" 
πνείουσιν Ἔρωτες. ΑΠετοτ Αἴτίδ 1ηῖο 7ήε0ε 
εγεα ΧΙ. 10. Εἴδ) ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ᾽ 
ἀμφοτέροισιν "Ερώτεδ. 

Ὑς. σὔς. Σιγήσατ᾽» ὦ γυναῖκεου ἐξειρ- 
φώσμεθα ] ἰάειπ νειδας εδ ΙΠ Χρ. Πάσκ. 
817. υ0ῖ δεαίτυσ» Ἐπισφετ αὐδὴν. πωῖδ᾽ 
ἐρωτῆσαι θέλω" Ἠεπιίβεβιαπι 6δῖ ες βω. 
πέρίάδς νεῖδια δεηεηῖε. 1Π Ρασῖδι 094, 

σο έξειβ- 



ϕ 
τ,. φ. ν, Φ9δ ΑΡΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

ἐξειργασμεθα τεετε τεάἙΙτΗτ ει ἀπολώλα- Α νοῖηιτ ΠΙεσιλέμσς Φήμα», ὦ γύναι Φρένας ΄ 
μεν’ Μενέλαε» διαπεπράόρ μεθ) ἵπ Ηε]επαε 
ν. δ6ᾳ4. αἲοί ρίπτα ἁασπιητ αἰπι]]]α. --- 
Ῥαυ]ο ροδι Ἐπίσφετ᾽' αὐδὴν τῶν ἔσωθεν ἐκ- 
μάθω" πιε]οτ τη Ἱεειο νἰάετατ 18. 
ο υαπι ἵπ υπο 0οά. θ/ωεσγανίως Ἱηνεπίτ» 
ὡς μάθω" αυεπ'υπιν]ς ἵπ Πΐδ τατῖοτ ἵῃπ- 
νεπῖατιτ αρ. Γταρίεοδ, οοπεϊταῖαε ἴα- 
ππεΏ Ρμαεάταε οοηνεπῖτ εἰ]ῆρδις νοει]ας 
ὁ-' εειααέ αεεσοπιπιοάατῖ5 ἐκμάθω., αἴαπι 
κἰπρ]εν: ὧς ὧν ἐκμάθω εδι ἵπ ἔὼγέρ. 
Απάτοπι. ν. Ζι5» ἴοη. ν. 77. δοβᾷ. Θεᾷι 
(οἱ. ν. 568. Ιάε αιιοὰ αἰδί, ὦς μάλ- 
Ἂον μάθω τρανῶς ὧς µάδω" νεῖ ὡς μάθω 
σαθΦέστερο. [π Ραταρηταςϊ ρτο]οσὶ ΡΗΙ- 
1οετεῖαε Βωγέρίοςς, αιιαπι ἀεάῖιτ ὈΏέοη 
615. Ἱεσιπτατ ἐδία: Πόόεν., εἰπὲ πάλιν» 
ὧς εἰδῶ σαφέστερον-  Ο15 ἀμοίτει νειςατα 
«δεγέρίαςς Εμὶδδεξ 

Πόθεν; λέγ᾽ αὖθις» ὧς μάθω σαφέστερον. 

τοι]άειῃ ῬᾶεΏς νετοα ἀθαίτ: 4{ετοῤ)ζως 
ΟΠοξρῃ. ν. Ζό5. Πῶς ΦῄεΣλέγ᾽ αὖθις, ὡς 
μάθω σαθέστερον" 5ὶς 10ἱ εοτγῖσεπάπι ἀῑκὶ 
4Π ΡΠοεΏ. Ῥ. 349. ΡΙΟ 3 πῶς' νη]ρατία 
ἆ]]]ε δετΙρΙ 4ποφπεροτετίτἙ/{Φή-Σ πίτπι- 
ϱἳνε ςαερίδδιπιε Ίεσεται {εσάς αριά 
“τασιεοδ» πῶς ΦήςΣ ΙΠΙΠΠΠΗΠΙ ἀεσῖες : 
οαυοά 1ρ8ῖΙ ποπ ἀετετῖης νἰάεραίατ. τί 
πῶς. τε δεπιε]΄ οµ1άεπι. 

Ὑς. 571. Τΐνα δροεῖς ἀὐδάν» ] Ἠίπο ἵη 
Χρ. Πάσα Υ. 143. 

Τίνα θροεῖς αὐδάν» τίνα βοᾷβς λόγον: 
“Αγ”. εἰπὲ» τίς Φοβεῖ σε φήμ’᾽ αὖλις νέα» 

Ἐϊοταπι Ίοεο Έταρίευς, ΄Ἔννεπε ( ξοτ- 
ΤΠ Εοπιεγέδασ} ΕΧίΤα ΕΊΙ9ΓΟ5 εἴἴατη α- 
Ἠϊδεπι ΄Εγασίεί :) τίς Φοβεῖ σε Φήμα » 
φύναι. Φρένας» ἐπίσσυτος. ΊνοηὮ ἵιηπρεα- 
ἆᾳ διυπῖ Φρένας ἐπίσσυτος"- 584 τίς ἐπίστυ- 
τος Φήµα ΦΟβεῖ σε Ορένας. Ἠῖ ἵπ «4ειτά} 
Άραπι. ν. δ06. ἘἜμοίγε μὲν δὴ κλαυμάώτων 
ἐπίσσυτοι Πη}αὶ κατεσβήκασι. -- Ὠἱκῆ 
ΔΙτεΠ; Ιδίτ8:Ο ΠΟΤΕ Φεβεῖ σε Φρένας' 9090. 
5εσα τής Ε/οηπεγί.. «1ετεβ. Επ. ν. ὃδ. 
μὺ Φέβος σὲ νικώὄτω Φρένας. ΡΙΡΡΙ, Υ. οὔ 4 
Φοίβος μ᾿ ἔχει Φρένας" εἴ» Ῥταξτει ΟΕἴ6Γο5» 
ἸοηυπΤΗΤ. δορβοείο εἰ διγγέάσι. 
ὧπ 5 οτο Π8πτε ρτοπυπεϊατί- φετοίαε 

Β 

ἐπίσσυτος. θ{μ1ς-ανέως 'κετεῖτ. ἵῃπ δν. 
2{ρ. 11. ς. ΙΝ., πες εβεαοπτῖ εοπἰεσταΓᾶ 
ἀιδροξμῖξ, αὖεπ 1ῃ Ἠΐ5 επἶαπι. δεαι. ρ]ᾶ- 
ευΠί. 

Ὑ9. 577. Σὺ παρὰ κλῇθρ»] οι αυ» 
εοτεπ » 564 Ρηαεάταπι α]]οφμῖ. ΟΠοτας 
νίάεταςς Τι Γογέδως αατέας ῥγορΡίογς 1ὲὀδ 
οεγαεὶ φομ επί αεζίδως οεπεήταςς αὲς 1ῤ 
Φάειο ( ἴοτιε επίπι φεπῖρισι Ειεσῖτς 
ἛἜννεπε δὴ. "Ὕνεπέ μοι) ας πι. φίά 
1η ἐΕΝέΜΕΥΑ ιά. Ῥοϊΐεται αἰειῖ 
ππε]ίοτ. νἰάετί. φορτίο. Οοα]είδ 'Εἰοτ. Σὺ 
περὶ κλῆθρα" πιά ροτίμς αἴτετυπ., ας 
νυ]σο πιηας αδαῖαπς Ατζώσι . ψιάς- 
τάσς γν]ά. Τή07ιας ΜΗ. ἵηῃ Παρὰ., πε πυπα 
81105 τεδίες. ανοσεπι Ἠΐς ΠΟΠ πεεβς5ᾶ. 
τίο5, -- 

6 5. 55η. Ἰαχὰν μὲν κλύω ] οπως φῖ-- 
4 αμαΐο: 5εὰ ρτοχίπια», ΄ Σαφὲς δ᾽ οὖκ 
ἔχω Ἐεγωνεῖν ὅπα '- Ποπιοᾶο: ἵαΠάειῃ δἷς» 
πὶβεαδαπϊε., οἶώγε 141έῃ 101 05Η βέ". 
οἱρέγε νοεεῃ ὃ φἨε]ε αι δεπτεητία ῥροδς 
τηίατε ν]άετατ. ὦῇ Γεγωνεῖν ποῖατες βέεΓα 
εἴρεγε νεὶ ἐπείσογες Ῥ]ασετει ἨΨπὶί Ρί 
εοπΊεεῖυτα Ἱερεηριῖς» οἷα (Μας σΗΓΕΣ 
δισ) ῥέε;΄7ογες, απῖδις αἄδιας» νόᾳ αεοίῶσ» 
σ11.. εὰ φεγωνεῖν 5ἱρπ]Ποοϊ οἰσαγε» οἷ- 

9 γθ οἶσγα νοεε 516 εἰοφμῖ, εωέ αὐ αἰλὲς ἐη» 
{154 ῥο:σήτ. τὸ Φθέγφεσθαι ἐξώκουστον» Ὁξ 
τεοῖε εχρ]ιεαῖ Εσιῤίως Ίη Ι.Μ. Ρ. δσο» 
4ό. επί πεπιοταϊιΏς εἴαπι εκ νετετῖοις 
Εεγωνὸν Φβέγμα., τὸ λαμπρόν. Πευγοβίωςς 
Τεγωνὲν. τὸ ἐξώκουστον , με) αλόφωνον. εΟΠΕ, 
Εωτιαίή. ἵπ Οὰ. Β. Ρ. 95ο. 93. νε]ας 
δαρρῥών Ἰάει. ΠαὈεῖ Τη. 1]. ρ. 4585. 18... 
βοὴν ἴστησ, 9εγωνόν εἴτ Ἰαπο {ούρων ἵπ 

δαρβής Οα1πι. δ. 188. αδε ρταεδεῖ αλ]. 
Ε τεςΙεςδετ]ρῖα, (9οἡν ἴστησι εγωνὸν» εΧ «7η. 
ερήὄή5]οςο αριιὰ «414. Χ. Ρ. 45ο. Ε. 
δεά Που αἀῑεσιίναπι σατῖς αάβτπιανίτ 
ᾱ. ἀὐτοσή: ν.Ο. Οἶαης. Τῤησγά, Ρ.75ο9.. 
-- Ατηε τά {ρδαπῃ Εῖε Εωγέρίας Ροδίειπα 
ατΏίττος Ἆος πιοάο Σαφὲς δ᾽ οὔτ ἔχων 
Τεγωνόν. τ' ὅπα [ ΟΠΠ φωίζεσι. αωάτο Ἱ. 
οὔτε δ ἔχω τὸσαφες ο εὔτε ὅπα γεγωνὸν.» τε 
Ώες Πε ΡετερἰοΙΗΙη» πες γοςε εἰώκαπε 
ελαµάέο; 9 118ε δὲ /ογε «ὔώμέ Άγο» 

Λέο: 



Ν ΕΟΌΒΙΡΙΡΙΕΣ 

βίον σεοἰάλε.: Ίοσε,  ἔπα 4Ποφιμθ ἁῑ- 
χιτ Ειγῤρ]άετ Ῥαπίο ροβῖ ν. 6ου» Οἷων 
“λόγων ἄῤῥητον εἰήκουσ: ὅτά. ὅπα ἀξύνετον » 
Ιῃ [οηίς ν. 1994. τὸν ἐναντίαν ὅπα. ο” 
Ἱεπαε ν. 1613. ---- δἱ αιἷδ αἰτεγΟιὴ ὅπᾳ 
Σοπῖεπίῖας Ροτοτίε αἁαρίαιοε» ΄ ΕχεπιρΙ!ς 
ος, 4ποφ πε ΤταρίοοτΗΙῃ «οπβιπηαΏί ροῖ- 
επίτ. αν, ορ αμ 
ὡ ἴ . 

ος 9. 580. --- τὴν κακῶν προμνήστριαν Ἱ. 
Αάδεπριιπ ἵῃ 004. Ρατίδ, ἐρωηνεύτριαν Β 
214/0ΓΗ1 εοε/{α/έεἔπῃ οἱ {ε) αΏ1ΙΠι 
νοεαραϊ ΒΗλρρο]γιαδ. Οτας νετ Ῥοια 
«ο]]αυάατεπῖ, ὦγαθὰς προανηστρίας (ὅομα 
κοηοΙ αεί ἀῑείτατ [Εωοζο) ἀἶχιτ «Ίερα- 
σέ Μοςταῖῖ5 ΊΠ- «Χεπορή. ᾿Απομν. 1», Ρ. 
490. 1Ο. ΠΟΠ εΠΙπ Πμο προμνηστρίδας 
-δεὰ προμνηστρίας 5εΠΙρΣί55ε νιάνίωτ; οὐςίε- 
πτῖςες δοεταξῖ β/ᾳ)οπές ἵπ ΤΠεβει. Ρ. 149. 
Ὅ., προμνήστριαι 655ε ἀἰςμΠΤΙΤ δεινότατακ- 
εαιηάεπῃ ΓοΤπ]ατῃ Ῥταεβεπι «γιορή. Νιὺ. 
ν. 41. Ίος ή. ΤΠ Νὀμφεύτρα, εἲ 
Ῥὶς τεῖνε βοωα:., αὐἴ Η ., ο. Καὶ 
Ἱρομνήστριαι μὲν. αἱ συνάγουσαι τὸν νά- 
«μον. Σικελιῶται ὃ αὐτὰς καλοῦσι προμηθιν» 
πρίας. υρί πήτοτ ποι νἰάίδδε ια /σιζδέωήα 
1εριττηαϊπ, 655ε Γουππαϊη. [)οείσαπῃ, ΙΙ βΠ] 
Ῥταερεϊ Οοάεχ μήβεγ. προμυδικτρίας » 
ἃ ν6ῦο. ἀμεῖοπι προμυθίξαι. ΝΕΙΙΠΕΠΙ 
ατοίῖτος αδιδυτυῃ. οὐδετναιῖς ἠ{οε})άὲε 
1Π Ἀ]αθηταὶς εἲ ᾿Ορχηστρὶς » 34 ΓοΓΠΙΑΠΙ ΙΠ 
«Κεμοββοηίε να]σαϊαπι ἀειεπάεπάαπι » ειΠ 
ουΙάεπι- πος 6εηµς ῬτοῬε Ειετῖτ Ρετδρές- 
τυης ἔωσπιας ἰδῖας νοειιαί ΊΠ τρια Ρῖαέ- 
Ῥεπῖ, Ρίμείετ ΟταπηηβΕίςοδ εἲ τεσεπτῖο- 
τε». «ΑεΠορβοήν βΡαοπ.. «4εοῤγίώς 
Φωτέρίάες» εἲ «γορβαΛε. --- Ραπϊο 
«Ῥορδε ἔπ. νειδµπι. σοᾳ Υορυ]απ τὸ τειταχὶ 
ἑοάϊςῖς ααοτοτίϊαῖε Ῥατί5. --- ΌΟμαπΠΙ Π]6- 
πιογαῖ ν9. 507 Ιεετίοπειῃ εχ ἆποῦις Οοάα.. 
ει Κά. Εἶοτ. Πήωιςγανίως» Ἰῑαπν σεηιῖ- Ε 

-πατη. ΑΤΟΙΤΤΟΣΣ: Φίλως μὲν» οὗ καλῶς ὃ”» 
Ἰωμένη νόσον. 

Ὀ 

Ὑ9. ςο8. Πῶς οὖν; τί δράσεις ο ὦ παθοῦσ᾽ 
ἀμήχανα" | Ε]εροις β/εγτομέ. νιάεοίτητ 

σοπἰεεῖιτα Ιεσεπί15» 

Ο1σθ) οὖν τί δράσεις, ὦ π. ἀμήχανα» 

αμἱα. Εἰιακάτα Τεδροπάςῖ» 

ΗΕΡΡΟΙΥΤύΜ. ο 
οὐκ οἶδα πλὴν ἓνο κατθωνεῖν ὅσον τάφος» 
ων νῦν παρόντων πημάτων ὅκος μένον» 

] τεδροπάεπι ἵῃ Βωγέρῤαεςς 
ἵδτα, Οἶσό) οὖν: -- Οὐὖκ εἶδα" Ηίρρ. ν. 
91: 9. Ηες. ν. 997. δ. ΊΤτοαδ. ν. όο, 
Το ΕΒγοφιιεητἱβδίπια η Οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾷσονν 
--- Ίο εοπγνεπίμητ 1 ΦΗρρΙ. ν. 
ο 59” Ἰψώ. 
Ἀλλ) οἶσθ' ὃ δρᾷν σε βούλομαι τούτων πέρι; 
Θϐ. Οὐκοῖδα» πλὴν ἓν » σοῖσι πείθεσθαι λόγοι. 

εοπ{. Ε]ες, 752. -- Ἠὶα ἱαπεῃ να]σα- 
τα, Πῶς οὖν: τί δράσεις: Ἱοριπτιτ τοιῖ- 
ἀεπι Πτετῖς ἵπ Πεεμίας ν. 875. ἵῃπ Μο» 
ἀεαεν. 1376, Πῶς οὖν» τί δράσω.; Εἳ 836- 
Ρίἠ5 δεπατίο» Ίπε]οατ ΠΤαά Πῶς οὖν» Νί- 
ἨΗοιπίπιις οὐ. ΡεΒΡΟΗδΗΠΠ.» Οὐκ οἶδω. νὶ- 
αεοίτιατ αἰτεγηῖα. Οἶσθ οὖν, ἀεςοιππιοᾶα- 
48. ΙΝΟΗ αὐβηΙάαπη Ῥταεῦεῖ ἵηπ Ἠΐς Ίες- 

Ἡος πιοᾷο αἰδί 

ο ἴἼομεπι, Τί γοῦν. ΑΔιεῖοι ἀταιπαῖς Χρ. 
Πάσα. αὐΙ κἷς Ιενίτετ ΙπιπμῖαϊοΒ ΨειδΙ5 
ΏΟΡΙΤΟ5 αάλ]ρεῖ όεο -- ες. 

Τ/ φοῦν 2 τί δράσεις ὦ παβοῦσ᾽ ἀμήχανα 2 
Θ. Οὐκ οἴδαπλῆν τοῦ κατθανεῖν , εἰ μὴ τάχει 
Τῶν »ῦν παρόντων αημάτων ἄκος λάβω. 

νεει5 ΠΠς εδῖ 1846. Τί φοῦν τί δράσω 
Φεῦ παθοῦσ᾽ ἀμήχανα. --- Ειπρίάειε ΡῃαΕ; 
ἀτηε ΙΠΗΙΦ Πία επεέραε ν. Τι8δ. 

Ο: πο αππογ ᾷ σεάώ με 12α)ὶ / 
Ο 14075 ρμώογὲς 112 ἠασσέ. ἄεριω 

Ὑς. όοΙ. Ω γαΐα μῆτερ. ἡλίου τ ὦνας- 
πτυχαὶ» Οἶων λόγων ἄῤόητον εἰσήκουσ ὅπα.] 
Ἠο5 4 πο νεῖδιις ΜαΙΙ4ΙἩ » αμαίτα Γηάας Ρ{ο- 
ἀἰίίοηςθ» ἀῑεεπίεπι {αείς ΦογήῤίοΓ Χρ. Το 
οό65:;. ἩΗιἱρρο]γίιδ ιδεμέσαε Ν. 671 9 

/ήασμε εσηΩίο; Ὀείμ. 
Τα ζεμ]ς αιιαἰς φεέζεγα ὃ ἐπ} είς 

γ/ζετρ 

πἳ Ῥ]ητα: φατ15 α]ίεπα. θεα πίΗς ἵπ Ἠππς 
πεητεητίαπ, Οεσίαν. ν. ο47» 12 ἐπ 0- 
ζΕΠΙΕΤΙ ἄεπέγα οι σετ) ἴμσε λαο 
Έπευ. 1, 79, νἰαεῖ ἐΡία Ι)εογπι [ς]άνως 
ΦεΜΜοΟΥ ὁ ΕΒυτιρίάεα Ῥτορί!5 αεσεᾶιπὲ 
νετα 6οιί ἵπ Μεάσα ν. 1259. εἴ δε. 
μοι ΟΙ, Κε ευπίεσϊτωταα βΛΠέαΛα Ρ. 

οσο .οξ: Θ 



99ο 1. 81: τ. 

οος Τοτίς εοπππεπάαὈυΠῖ, 
τίοηε πΠοδῖτί ἀταιπαιίδ Ρτίπῃα. 5εἀεπι. ἵηνε- 
πίτα ροίπετηηῖ ἆμο γειδη5 φυος εκ ΗΙρ- 
Ῥο]γιου ςετνανἰῖ ὦζοδαεως Ρ. 9119 50. 

Σω πὀτνὴ Αἰδὼς » εἴθεν ταῖς πᾶσιν βροτοῖς 

Ἐυνοῦσα » ταναίσφυντον ἐξήρου Φρενῶν. 

Ἡ9. όοἡ. Οὐκ ἔστ᾽ ἀχεύσας δείν᾿ ὅπως σι ή” 

συµαι. ] 1 «4γέζιοβή. Ῥαεεπῃ Υ. 191. Οὐκ 
Σσή ὅπως σιφήσομ᾽. ΙδίΑ Βεγβίεγ. τας: 

Ῥ]υτα Πιί5 σεπετῖ Ώωνερ. ΜΙ5ο. (Πῖ. 
Ῥ. οΏτ. Ίπ ΦορλοεΙεν εκ Έμγεριε αριά 

διοδσεµίῃ Ῥ« 10985» 51. 62οἱ. Ῥ 194. 

οὗ νὰρ ἔσθ ὅπως 
Ψπιυδῆς δικαίας μῶμος ἅπτεταί ποτε» 

Ὥοι ἅπτηται ει {/εσίῤέου δεὰ δετίὂει» 

ἁἆππι ἄψεται. -- Φεη Με νεα 6ού » 

απία δεξιᾶς τ᾽ εὐωλένου ἀαῦατ Ἐά. «4464, (πτ 

πνεπίτ ἴη ἀποδιας Οοάα. Φωβγανίης εἴ 
π Εά. ρτίπια) 5μβρίσαδατυτ αγά» 
Βετὶροίσ5ε ΓΟΙ54Ώ «ΒωγέρίάέηΗ 

Να) πρὸς σὲ γένωος δεξιῶς τ᾽ εὐωλένου" 

εεἆ ὕαπε νοεεπι η Τα(1 Γοτπιπ]α Πδα!ιαπι 

Ίρσοται νὶτ Ο]ατίς5. αΡτίοτεῃ ἰίαπΙ ΠΟΠ 

τεΙἰσδτεπι: σῆς βα]ίεπ αἰέεταπι ατὈίτος 

αἆ ἱπιρ]επάμπι «ἀείεοιπι ἁπατυπη Ητε- 

σ4ΤΙΠΙ» 915 560ΗΕΠ5 γ]]αθα εἰἰδεταῖ. 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΒΘ 

Βϊο ἵπ ΕάΙ- Α ἀῑχιι οἳ Τεγεμίίως Απά, ΠΠ]. 3. 6. Υ , 96. 
1, τς. ἴι ἵπ Ηετο. ΕΙσ. Ψέπεσα ν. 11835 
βΦετὶροίδ5ε «ἴοαμε γἰάετως΄ Ηεις. ἵηπ Οεἵα 

ν. 4150 

2ε/ 16 τε 1116 οὐεζΜ{14011 12Η ῥΓΕΕΟΥ. 

ὓς, 6ο7. Οὐ μὴ προσείση χεῖρα, μή» ἅ- 
Ψη πέπλων. Ἰ ΟὐΙαταπη οΧ ἀμοδις 0944, 
πεςεΡρΙ προσοΐσῃ » ῬΤΟ προσοίση». Βυταῖ Πεα- 

Β 1ῇ/ω5. επι οὐφειναξίοπε {. ϱανεοἑ νε» 
δυπι εοτρεπάυπῃ» 

Οὖ μὸ προσοἰσειο χεῖρα» μήδ ἄψεις πέπλων' 

ΝειΤτΙΠ] οΡΙΠΟοΣ», αἀπφὶδδεί δεευταῖι5 
4οτπη]ατπ Απτίσβταπῃ  δρεςίαῖοςΣ ποα 
σεεῖθ» οαοά πε (ΟπαεεΙπ οπίάεα, ἅ- 
Ψεις πέπλων" Ατϊῖς αἱῆδαιιε ἅπτειν » {ὲ- 
Φαγε., φισηϊβεαῦαϊ εἲ σεεεβάεγε» Ῥτουῖ 

ο ἵπ νετοι ΛΙ 4ριὰ «επ. ΧΝ, Ρ- 
Ἰοο. Γ. 

--- ἄψαντες λύχνον 
Λυφγνεῖον ἐζητοῦμεν. 

ΤάἨσεγε ποπ αφ υε ἅπτεινν 9εὰ ἅπτεσθαι 
ἀϊσερατιτς Ἠϊπο ὄψῃ» υἳ α προσοίσοµα! » 
προσοίση" εοηπστιτ ΠτΙπιάπε {λῶνονὲὲ 
οὐδετναιο ῬΡ. 950, ῥδεποί ἵαπεη εἴῖαπι 
Ροϊεταῖ προσοίσεις. Ἱῖ Ἱερίτατ ἵπ ΒαςςἩ. 

ΜὥΜοηρίταϊ Ηἱρροϊγή», Πὶ {π]]ος» Τεδροῇ- Ὦ ν. 941. Οὖ μὴ προσοίσεις χεῖρα --- ΜήΣ 

ευπι», ἀεσίτοαι Ἰηνεπίς αἀρτεμεπάσετε νο- 

1η]55α νεταίαπις ἀῑκετιί Ιἴαφμε» 

Ναὶ πρὸς σὲ τῆέδε δεξιᾶς εὐωλένου. 

σίς νετο Ἰοᾳηπεαπίυσ: Ῥμοεῃ. ν. 1650: 

Ἱαὶ πρὸς σὲ τῆςδε μητρὸε » ειΠΗ5 αἀεταῖ 1ῃ 

εσσπα ολάανετ. Τρί. ἵπ ΤαΙΤ. ν. 7ΟΙ9 

Τπρὸς δεξιᾶς σὲ τῆςδ) ἐπισκήπτω- --- Ηε]εῃ. 

ν. 1953 Πρὸς νῦν σὲ γονάτων τῶνδ'ο ἐπείπερ 

εἶ Φίλος. Νεὰ. ν. 707” ᾽Αλλ᾽ ἄντομαι σὲ 

τῆεδε πρὸς Φενειάδο. 3Φεὰ Τη 6 ὄντομαι" 

Ἱκνοῦμαι" νεὶ ἱκετεύω » ΠΟΠΏΙΠ4ΠΑΠΗ αἀσΙ- 

τύΠ1 9 586Ρ6 ΦΙΡΡΙΕΠΦΙΙΠ) τεσπα περα ξυς 5 

Ἠ]ίῃο τεσῖο ΡΙΟΠΟΠΙΠΕ 8ἱς Ροβδίῖο» αἲ 

ἀερίτατ ποδῖτο νετ» εἴ Γ4μἱο Ρροθῖ» α9) 

πρὸς σὲ γονάτων. Υἱά. ερἰαταπηπια «ἠ7ε/εζ- 

ογὲο ΌλαΓ. ϱ Ον νυ]ραϊυτη η (0 

Ἔήήομ. Ῥ. 591. ἵΠ νειδιῖῃ εκ Ροεπ]ςεῖς 

Βοπωμ]]α ΠοῖἝίς. 5ΗΠς, «ε 1ο 4)εοΡ ογος 

ἐξομέόρξη µωρίαν τὴν σὴν ἐμοί. Ὠϊδί Πῖς 44ο» 
Ωἳε προσείσηῃ Ροδιεῖτ, νεὶ 5ιἱ τεπροτῖς 
ΠΙΟΤΘ προσοίτει. ΡΗΠΙα ΠΗΙρρ. ν. 9134. Οὔ 
πὴ παρ) ὄχλῳ τάδε }Ἠρύση. Νορῖτο ν. 607 
νη]σαϊα Ἰθσίι «{ωοίογ Χρ. Πάσα. ἀταΠΒϊἶ8 
οηίπι νοτςδις εδὶ 983 

Μὴ μὴ προσοίσης χεῖρα» μήδ᾽ ἄψη πἐπλων. 

-- 16 76 αἰιίσα αἰζιε «ωΠεγ ΑΗ ν 
Εεκ Τωγρί 1, ευσαᾶία ἀαὶι Δομίως ἡαγ- 

οε[/. ἵηπ ν. «ίσα, εἴ ἐκ Ερὶσοπὶς «44- 
1) εάγε νερίε αὐίσες.' Δά Ρπαεάταπι 
δερεζάςε ΠΙρρο]γτιςδ ν. Ἰοά. Βγοσμᾗ ἐπ 
βωάζεος εογβοτέ ἆ εὔῶδίο ὤππογε Ίάε/Η5. 
-- ΟπΐΠδ Ίοτπβο θυηπῖ προσοίσμ ἄψη 
φηρύση  εἴιδαειη 6εί ἵπ «εηΙεπῖῖ ν5. όοδ. 
μνδαμῶς μ᾿ ἐξεργάση. εἲ Ιπ Ηε]επας ν. 
1104 μή μ΄ ἐξεργάση. {ετγοβίως νείετεπα 
Ρταεῦεῖ͵ ΑιτίζαΠΙ» Ἐξεργάσει» 404 τεὰ- 

ἀῑάίτ 



ΙΝ ΕὉΚΙΡΙΡΙ6 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΜ, αἲι 

ΦπόΠτ ρετ διαΦθερεῖς" ποδίταπι {δί νεσδαίπ Ύετο ατῖαπι Οὐσε)ο» Ἱ. 6. Ομοῦ ία. δετῖ- 
ερπιπιοάΙπ αδει]ροῖ ᾱ. Πγέγως. 

Ὑς. όιο. Ἡ γλῶσσ᾽ ὁμώμοχ)» ἡ δὲ Φρὴν 
ἀνώκοτος. ] Ἠαες Εωγέρῥώης φεπιεηιία αῑ» 
νετςα Ποπήπαπι 1ὐαάῑεία Ματ εχκρετῖα. 
Θ1άπά αθφια]ες εἲ οἶνες νεχατιπῖ., Ρρος- 
τε φποαπε Υϊταρέταπάαπι σΘεΠδΙΕΕΡΠΠΕ 
Ἠ]απι ππις ἵηδίῖαγ οτηπίαπῃ Ἰαμ16 ααάατι 
5υα ἀϊρπαιτης (ὥσεγο ἂε ΟΠ. ΙΙ ο, ος. 
σεῖτε επἐπ» ἰποβῖτς Εγέρίὄζες 

Ζ7ωγανὲ ᾖίμρυας Γ1ΕΩΙΕΠΙ {η} αἰῶ7η 6ε7Ο. 

ὭἨαες πδῖ νετδα Ρροφπεταὶ ὤ. Τωγπεδις 
Αάνεις. ΧΧΝΤ, «. ΤΝ. ., Αι απο, αἷϊς 
» Ευτὶρίάϊ5 νετεµπῃ οπἹηςς (ταεςὶ βοΓῖς 
- Ρίοτεςδ, Ἱπιρηππίδαυε ΑτὶστορΏαπες {π) 
» ΓαΠί5 επασίταπτ εἲ νεχαητ.”. Ομῖ νει- 
δυπ1 εχεἰτατίπε, ΑπΠοῖοτες η Ποβδάαπι (στας- 
εο5 Ιπάϊίσαι 7ο. Πλανθίως πἆ {αν έραγι 
7}. Ρ. 65ο. ἀεάετατ εἴ ποππι]]α βαγηε- 
αέσς. --- 'Φεπιεπίίαπα. Ῥρτίπιαπι αὐοά αἴ- 
Έπει : εχἰπηία πι] νἰάετατ εἲ νετα Ἠαες 
1,πετειῖαε.. Ῥτουτ ]ατα θμἱς γετοῖς ᾖἐ- 
γόως εκρτεςς!ϊ {» ο. 58. εδγρώς επὲ 1αμ- 
{7 γλοσέ ή. ος 45οΏδ. -- Ἱπίτα 
Ἠθπςο ἀῑεεπαί πιαϊεδίατεπι Ίοη5ε Ἰασεηῖ » 
αἳ νεῖ οςςεηῖ τοτα. ππεπτϊεηιῖς Ίδτα Ρῆ8ε- 
ἀτας ἵη Φέεηέεαε ΗΙΡΡο]. Υ. δο)ς 

Τεμίαία ῥγεοίδιν γεσ{τ{ς ΓΕΥ}Ο σε Γης Ὦ 
Νο εεσἠ αλτλςς γή 11ΠεΏ εοΓῥὰ5. 
1. 

Έσι ρτος] ἀμρῖο ἄπειαπι ρεδδίπιηπι. ἴπ 
Α/σωά Βιάεηῖε Υ. ὃς. 1» 68. 

Α1ες ατδἠγαίς ει ἔλεια φωία 
΄εΙ Π)έῶε 

5εὰ Ογάϊΐρρεη Ἠαππο ἀεσετε δεη[επτῖαϊτ ». 

Ἡ φλᾷσσ᾽ ὀμώμοχ) ν ἡ δὲ Φρὴν ἀνώμοτος ». 

φαρίεηίεγ Πμάἰεανίτ Ον/αῤωσ ἆπσι Ἑιῖ- 
ηῖς ἴ]]απι Εαεῖτ ψετοῖς ἀἰεεπίεπι Ηετ, Ερ. 
ΧΧΙ, 135. 

Οι δὲ πε ῥγοοεσέὲ ἑμσαπαὲ Γο7)ω- 
ᾳ {4495 

}ἐπσυσφεβ/σετεΠ/ 7. Με βεαία Ώεαση 
Όιαε ἑωγας ΠΙΟ) ἐν: Πές οοέΗΓαγἐπια 

{1ίᾳ. 

ο παταθ τεπιεγϊταἴθίη 5 

Ε τεΏΤΗΣ. 

τς ἑμγαίωπι ε9Ε, ωἲ λεης εὐηοέβεγεί ᾖ6: 
2 ὀβοΓέέγε» 6 τον Μάι ερ: ζημιά αἲἰ- 
τε; ἑά οἱ 0η Γεεεγὲ, ΜΗ ΙΗΤ ενὲ Ρεγέν- 
2412. φωο αὐλίεγ » ἨΕΠΙρΕ νὶ εοᾶςῖίΙ5» 
Ππταγετῖςς Ἰὰ Ἱπταῖο 4Ώοαιμε Πεει πο 
Έασετα: αἴφπε ἵπ ἴδιαπι δες Οοεγομὲ 
Ρτο]ατις Εωγέρέαν νετδι5 Ιαυάατὶ ροτα]ξ5 
ϐἳ 5ο]Ησεῖ αὐ 11ο αἀμίθετετατ, αιὶ ΡΓα8- 
φίατε τεοιιςσατεῖ» αμοά Γαεῖαταπι 5ὲ ϱο” 

8 αεἴΠς ρταεάοπῖθδης. αἱήδνε ἱωταδδεῖ, --- 
Οιιοά αἱ αιῑς ᾳπαθγαῖ ἄθεεαῖπε Άθες βά" 
Σρίάΐς Ηὶρροίγιαπι φεητεπτία» πιιί αιι]- 
ἀειῃ ἵ]απι ος Ἱπρτίπις ἵπ Ιοςο” πααίπιε 
ἀεάεσετε ν]άεῖισς Πεαί6 15 οΡΙΠοΓ» Πε- 
σά55εῖ (Ἴσέγο. Ταταιὴς πυττὶςοὶ ρτοπιί5ε” 
ταὶ ΗΙρρο]γιας... αποάσαπαιθ Πάεῖ 5αας 
εοπηπη]ττετεξ»,. 4ΤΓςΔΠΟ 56 51εητίο σε]αῖιῖ- 
τάπ1». ΙπΤε]]εστο 5εεΙ6τε Πονεισας» αοά- 
αροπιπαδατατ», 5ύαπι 1]ε Ρροτεγαῖ ἆαπι. 

πες πιεηίεπι Τ8ΠΠΕΙΔ 
ᾳετεῦαῖ Ἱπϊυταῖαπι». φμἱρρε αἴῑαε «ΟΏζθα 
Ρίΐ556τ φετναπάμπι ῥτοπιίδδµπι. ῥεὰ αι 
Ἠαῃπο 1Π 5εεῃα Ρτοξετῖ δεηϊεηῖίαπι., ἃ νεί 
δἱ5 1ρ5ε συἱ5. αάθο ἀῑδδίάετ», τς αἴτοςϊδδίο 
τηῖ 5ε σαπππῖϊ5 Ἰασετατὶ -παλαεῖ ΕΗρ» 
Ρο]γιῖς Γτασίοις , αὔαπ Ἰησαα 1ηΓα- 
ἴαπι Πάεππ π]]ο Ραεῖο ν]ο]ατό: αὐίΠ’ ἴπιο' 
αὉ πος ΙΠο νἰπειπ]ο τε]σίο5δο. α4ἱο Ρίῖ5 
56 Ίπνεπις οὐφιτίεῖατα οτεάἰάϊτ, ρεπᾶεῖ 
τοῖπτα ἁταπια. Νεφιε εστι τς αιιῖς ἀῑσαί 
γετρα εχεῖάίςςα Ἰπάϊσηατίοπε Ῥτίπια «οἵῃ- 
ΠΟΙΟ ο Ρροδίεα ΠΠΤΑΙΗΠΠ 5 παιῃπ ἴπ πας 
Ίρδα 5εεῃα νι 657 ἵπτατυπῃ 86’ 5Ιεητίο {4- 
δευτ οὐδισίσταπι Ηἰρροίντας. Ῥ{αστεΓεα ». 
πὲ ετοΏῖ ΤΗΠΠ πιοτες Αιτμεπίεηδία, νδ. 
τετῖ ἀεδιεταῖ ΄Γτασίςαϐδ», Ἡε ἱρδὶ. 4105 
οὔθταῖ ο. δΥΕΟΡΙΥΜΠΙ88 9 Τ8ὈΙ]αΕΦΠΕ {ο 
τέῃςες Ἠπο δεΠΙΕΠΠΙ 5η8 θβερία5 αΌητε» 

Ἰήππίπιε Πααιε π]]τοτ οεΠδιῖ- 
τα» οΎὖα Οοήος λατ θβερίας εκοσί- 
τανίτ Βατ. ν. 109. Υ. 1519. Τπεςσπι. ν. 
οἳσ» αἆ ΠΙΤΗπΩΙΕ Ἰοεμπ Εαπατηπ ἶπ 
Φε]ο]ῖ» νετδυς Ἱερίτατ Βωγέρίώςς, εἴ Ἰο- 
εο δατῖδ. α1ἴεπο ἵηπ ΑΕεΠΔΤΗ. Υ. 307. εχ- 
εἰταῖας εἴῖατη μέσα Ἱμ ν. ᾽Ανγώμοτοςς ΕΕ 
1π ν. ἸΜῶρος 4Ὁ - αμεῖοτε {ηεετίῖο. 
ΘΟὐ απο νετδαπι α εἴνε αἀοάαπ δισ 
Ττασίσι5. ἵη Πμά]εῖο Ἱπρίετατϊς αεσιδαῖης» 
ταΏς Ιςη 58ος ρετυσ εχεεριῖοπο Εοτά 

γ- 
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νι ζετυτ Ίας εἰαρδις ετπήπατίοπε: «4)1- Α 119 Ίοςο: ἆαι. ἀνθρώποις Οοά: ΕΙοτ. αἱ ἵῃ- 
510ή6/ε5 ΒΠΕΤΟΓ. 11» Ρ. (46, 35, Εὐριπί- τα Ἱερίιτ ΗΙρρ. ν. 1494. 
δής πρὸς “Τγιαίνοντα ἐν τῇ ᾿Αντιδέσει (8ετί- 3 /΄ . 

Ὀεπάυῃ ΡΙ(Ο» πρὸς 'ὙΥφιαίνετον άν. Π11- πας ἀγθρώτοισι δὲ» 
Φλαεμείωη {η ΟΥ. ἆε ῥοΠογµ Ρεγπιμ/ζ- Θεῶν διδόντων» εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν. 
{40162 κατηγοροῦντα ὡς ἀσεβὴς (1. ὠσεβη) αἴτετιπι Λιιὶοῖς ει αδίταίςς «4/1μοβῇ. 
ἕρ Υ᾽ ἐποίήσε κελεύων ἐπιορκεῖν" Νμδ ν. 14995 Εἰκὸς δὲ μάλιστα τοὺς γέ" 

; ροντας ἡ νέους τι κλφειν. 1481. νΙά. «πι» 
Ἡ γλῶσσ᾽ ὁμώμοχ”» ἡ δὲ Φρὴν ἀνώμοτις ΛΛοἨ Ρ. 19859 3. «Λάοεέάε Ῥ. Ἱ9 939 

1εμγβΗςρ. 153. 99 οππεπάαῖις 7ο. Τ1α}- 
ἔφη γὰρ αὐτὸν ἀδικεῖν. τὰς ἐκ τοῦ Διονυσιακοῦ Β Ἴογο. --- Ο 11ο εδ ΤΠ. ν». 614, ᾽Απέπτυσ” 
«ἴγῶνος κρίσεις εἰς τὰ δικαστήρια ὤγοντα" ἐκεῖ Βωγεβίας ΠοαεΠς «δέερἠ. Δεγς/εγ. αῑῖ» 
}ὰρ αὐτὸν δεδωκέναι λόγον. Ἡ δώσεῳ εἰ βούλε- οῖι ἵπ «γιορή, ΡαςΕΠΙ. Υ. 597. 
ται κατηγορεῖν. ὖαε Γις ἀῑεί. ροβεπῖ πΠί- 
Β41 Εαεετεῃτ αἆ γέρος νετδιπι: νἱά. ὃς, όι6.Ω Ζεῦ. τί δὴ . κίβδηλον ὦνθρώ- 
11. 7ος. Ἰὰ Α{αωσισοί Ὠϊδεετι. Ῥ. 304. Ἅποις κακὸν» Τυναῖκας εἰς Φῶς ἡλίου κατῴκι- 
2. ὁ[αΏῤερε ἵΠ «4Γἱέοβή. ΒΠε ν. 101. σας» ] Εἱοτ]ερῖϊ διἱ οαριῖ ὡλούσεως», ειῖ 
ει ν. τοῦ. --- ἴπ Δ{εμαξίαμς Έ. 1, Ρρ. ἍἨτι]ας Ψόγος φυναικῶν. Ὁἳ πι] Ευτί- 
148 εοπ[υπάιπτήσ ἆε Ίος Ειγρηης ρίάεῖδ» Ἰ5 ρτοχἰιηϊ 9Μοφς δερτεπΙ νετ- 
ψετσιι «4γάγτοίε)} Παταῖα ΕΠΙ 159 θἵὖαε κίριςδ ουπανίξ Ρ. 435. 931. Εά. (γοὲ Ρ. 
4ε ΕιγρίάΙ Ιχίοπε Βµαγεήως τταά!» ς 309. Τη ὶδ αἰάσιι Βωγέρίσις Ηἱρρο!γ- 
ἀἷι Ἑ. ἨἩ, Ρ. 19. ΕΒ. -- Οιά ἆε απο τα ποάιμπι οπιπέπι ἐκδιρεταῖ», ας Τὰ» 
δεμῖεητία Αῄαίο εεηδιετῖῖτ ΠοἩ οὐδοιτ ΊπεΠ ἵπ τα πποτς Ποπ {Εαοῖτ, ας, αὖ 
εο]]ῖσας εκ ΙΙΘΑΠΟ Ίοεο αἱο {Εαεῖε πτεπ- Ἱπιριάίσα πιι]ίοτο τθηϊαϊΙδ» «αἴαιε α[ῑεος 
το. Ῥοεταίεπ 1π ΤΠεαείεῖο Ρ. 154. Ώ. 15 Ἱπιμτία οτανίδδίπα», ΏΠΟΠ Ί]]απι ἵαι- 
ἐὰν ἀποκρίνῃ ὅτι ἐστὶν » Ἑ ὑριπίδειόν τε ξυμβή- ἵἴυπις δε τοπ δεπας πια]εῦτε οὔίο 
σεται' ἡ μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἀἰσηιπι «εεΠδεα,.  Ὀδὶ πιοπε ο 
ἔσται., ἡ δὲ Φρὴν οὐκ ὠνέλεγκτος. Πιο Τεδρἰ- (475. αά υπὶςμίαἁα ππαχίπιε οά{οδιπε. 
οἴτ εἴἶαπι ἴδια βεΓίΌεῃς β/άέο ἵη ΒΥΙΠΡΟΦ. Ε55δε, 4 910 Ίαεδς οί, Όἳ, ΙΓ ΧΧΗΙ, Ρ. 
Ρ. 199. Δ. ὁὶ γλῶττα οὖν ὑπέσχετον ἡὶ δὲ Φρὴν ὄᾳ3. Α. τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο. ΙπαΠῖτο καὶ πρὸς 
οὔ. εἴ. νοςΙοι5δ Φρὴν εἴ γλῶσσα ἸΠνθίδίι5» Ώ ὠνθρώπους πεπὀνθασιν οἳ πολλοί. τῷ μὲν { 6οἵ- 
4)Ιοσεγες ἵπ {μοζσμὲ Ψἱ Λιει. Ἡ. ΤΡ. τἰσεπάππις οἳ πολλοί" Ἱππολύτῳ μὲν) ἐκ 
540» ἡ Φμήν σοι ὤλγήσει . ἡ δὲ γλῶσσα ἔσται «φυναικὸς τὶ συνέβη δεινὸν » οὕτω δὲ κέκραγεν» 
ὠνάλγμτος" /ουγαίὲς ἀῑδειριίαπη 6ερἠέσο- ' 

. Β τὰ κ » Γι , 

ζογω Ἠμπς 4 ποσα νειςυπῃ ΙΠῖςγ ἱπρτούῦα Ω Ζεὔ » τί δὴ » κβδηλον ἀνθρώποις κακὸν» 
Ῥοδτατιπι ἀῑστα τεῖμ]ῖσςς Παιιεῖι οχ «4{4βεη. Γυναῖκας εἰς Φως Ἠλίου κατῳκισᾶς » 

11. Ρ. πμ ρῤῥῥην κ 905 νετ Ιῃ θεά ες οἱ Ειθγαῖ Οᾳιζµῥοηο ΠΟῖΒ 
μν ΙΑ ῃ : ο η) ἂν Γας]]ε Εμἱβδετ ϱὰ τατίοΏε αἩὰ ἀῑπί, 1Η4- 
ναι ας αν Ἡ ο ο φι ἩἩ μηπως 22Ο ἨοΙΠεῃ τοδτιταπι, ---, δΕΠΙΟΗ: 
να νεο εωςς .. ως, τας. Υειδιδααε Ττασίοις αάπηῖς δἰπῃ]- 

Ξ αρ κοντή ΥΕ νυκῳ» Ἐ Ἠπιος 1η Ηιρρο]. οἳ ΝΤείεας Ν ὃ] 
ἀίσταπι Εωγέρίαὸς ᾳποαπιπιοᾷο {ςΓί-νο- βμοΙ να Ἱ ο ας 
λαἰτ {ῃ Ἡ. Δο Ρ. 937 28, εί ν. ρ10» 

ὌὪ 2εὔ. τί δὴ χρυσοῦ μὲν ὃς κίβδηλος ἦν τ Ἡ ὅ ε - 3 3 ΙΙ γ ες : ῤ κ: 5, 615. ἁμαρτεῖν εἰκὸς ὀνθρώπους » τὲκ Τεκμήρί ἀνθρώποισιν ὥπασας σαφῆ » εἴο. 
νον. ] 1ΠΤεΓΑΠΙ ΠΟΠ. ΔΡΕΓΠΕΤΕΠΙ , ἁμαρτεῖν 
δ) εἶκδς ἀνθρώπους" 4 ΠΠ Ρταθυαῖ {πιστῖες- ῥαπιεηιίας, ες 1 Πεοσηϊάεα ν. 110» εἴς, 
ταπι νεῖςυς {Π ἁταπιαϊτε Χρ. Π. Σύγγνωβ" ἀμεῖαξ» 115. εί 1Π Ηρρο]. ν. 955. εις. 
ὠμαρτεῖν δ᾽ εἶκὸς ἄνόρωπον. τέκνον. 41ο βΙ- --- Μειείδις. αὐϊ 5δεαΙυητΗς; 

3Η 8ΤΗΥ 1 ος νειδι Ἱεετίο τεεερία» οι ἴ 
Ε/ 



ΙΝ ΕΌΚΙΡΙΡΙΕ 

Ἐ/ νὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος » 
Οὐκ ἐκ νυναικῶν χρὴ παρασχέσβαι τάδε’ 

Μἰτηῖ]ες 5η ῃ 1Μεά, Υ. 5793. 4. 

Χρῆν γὰρ ἄλλεθέν ποθεν Εροτεὺς 
Παῖδας τεκνεῦσθαι’ ὁῆλυ ὃ οὓκ εἶναι γένος. 

Τη Πος δεις Σμγήρίάες εἴῖαπι ὁούαεξ, 

εἰ δέ του θεῶν 
Σό6δ ἔστι πλάσμα» δήμιουργὸς ὢν κακῶν 
Μέφιστος ἴστω» καὶ βμοτοῖσι δυσµενής. ϱΡ 

Ὑς. όρο, ᾽Αλλ᾽ ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς 
Εροτοὺς Ἡ χρυσὸν. ἢ σίδηρον » ἢ χαλκοῦ βάρος» 
Παίδων πρίασθαι σπέρμα» ] Ίου ππ]ταπι 
τείετεραῖ. Ίος οτᾷῖπε γνοςες «οἶ]οςᾳ» 
τΕΠΤΗΣ, 4Ώ. 91ο ΥηΙσαηίησ, Ἡ φαλκὸν» 
ἡ σίδηρο» ἢἣ «χρυσοῦ βάρος θα Ι8ΠΙΕΠ 
Φαλκοῦ βάρος Ῥαι]ο αριῖις εοΠαετεθαηῖ » 
οτάἴπεπι ῬτθεϊηΗ», «απο Ἠαες εκ[ήρεραπῖε 
ϱοάΐσες Εἰοτ. εἴ .Ῥατΐ5. ἐΧ 5ι1ΟΤΙΠΙ εείαπι 
πο δίο Ροδίῖαδ νοςες εποϊαν!ϊ (ωσΓα- 
Φως. Ὑοδας ἀαῖ ἵπ Πῖ5 Ιεσειῖοπες βΒάῑτιο 
δοδαεὲ ρτῖπια» ᾽Αλλ᾽ ἐνσιθέντας --- εἴ Πόσιν 
πρίασθαι’ ο ΜΗ ΤΗ Ίαες οτία Εμῑτ εχ ν]εί- 
ηο αιιοάαπῃ ΥεΙδυ. -- Πας δρεείῖαπῖ Ιδῖα 
1μοἱσπέ ἵπ ΑπΟΤΙΟΙς ΈΤ. Η. Ρ. 430, ζη- 
λωτὸν μὲν ἦν κατὰ τὸν σοφώτατον Εὐριπίδην» 
εἰ» δίχα τῆς πρὸς γυναῖκας συνόδου. Φοιτῶν- 
τες ἐπὶ ἱερὸ καὶ ναοὺςσ.» ἄργύρου καὶ Ὑρυσοῦ 
τέκνα ὑπὲρ τῆς διαδοχΊς ἑωνεύμεύα. -- δὲ- Ὁ 
απεπτία Βωγέρίαδ, τοῦ τιμήματος Τῆς 
ἀξίας ἕκαστον» ᾖσο οτι απερί11έπες 
Λο δοπογωη} ομ λε σο σε άίάπ αε- 
«{{ηβ1{οΠέ. Ίο. θγοσειο Ιπτετρτεῖαϊιι5 
εδι ΜΝ6οεί]αη. 1. 6. 15. 

ο 

Ἡς, 696. --- ὄλβον δωµάτων ἐκτίνομεν Ἱ 
Ῥευ]ο Ρροδῖ πδτϊτας ν. 643 ἁἀῑεῖται Δύ- 
6τήνος » Ὅλβον δωμάτων ὑπεξελών οιϊ 
νειςιυς ο {οτδαπ οππίττ] Ροϊμεταιτ. Νο- Ε 
εἴτο νςδ. 7ο. Ρέεγσοπµς εοτηβεπάυπι δι» 
ερίεαυαϊις 

ὄλβον δωµάτων ἐκτίνομεν " 

Έτεφπεπς ο]άεπα νετοπῃ. ἐκτίνειν , θῖαπι 
4ρυἀ Τ{ασιςοδ», Ώὺδουαπι 5Ιση]βσαϊ εκ- 
Λεάέγε. ΔΕΠΙΡΕΤ 5οὔγεγε: Ἠϊς νετο 8εη» 
επι Ρροφεῖτ ε[απάρωῖ, επ ἑηηας 
γεἰ ο] δἰπιῖ]ες πατρῴαν κτῆσιν Αἴγισθος 

ΗΙΤΡΡΟΊ ΥΤτυψΜ, 23 

Α δόµων ᾽Αντλεϊ' τὸ δ᾽ ἐκχεῖ. δορἠ. ΕΙ. ν. 
1591. Ὀδίταια δυητ ορι(πηῖς δεπριοτίδι5» 
τὸν πατρικὸν πλοῦτον ἐξέχεεν. Λύσωνος οἶκὸς 
ἐξήντλητο" αύσιν ἐργάτασθαι τῆς οὐσίὰς 
πολλήν. Ότι ελεζεγε τι εὐέδεγε; Οταεεῖδ. 
1Π ἵαῦι5 καταφαγεῖν, καταπίνειν εἰ ἐκπι» 
νε αἀπίρεπιωτ: Τεγεπε. Ἠεαμῖ. ΙΓ, τ. 
53. Οωίά τε Γωίαγωπη εΕΜΦέΣΟ Φε αἲ- 
σέάωέ επείεπές Ἰαγγο αριά Λοηίωπι ἵπ 
ν. Οεεµραίωε, Ογεήε πηἰᾖὶ, ΛΡ/µγες ἆδ. 
{105 σεγγἑ οσπηε(εγΗΩ{9 «απ οῶπε 5 
αἆ «αμ ΧΧΙΧ, οἱ. ἄενογαγε ῥαἡγί- 
/Π024ῶ  Πππ]τα ποῖαῖ }ωῤρίω. Ηογαίέωε 
Ῥετπῃ. 1. Εε]. 1. 1σο. 

Ες σέ εἰ ᾖσεςρ ἠἰδεγίης μέ εδὲς« 
δαέ ᾖπεέγε». 

«{ειεβύπει ο. Τΐπ.Ρ.139 938 τὴν πατρῴαν 
οὐσίαν οὗ µόνον κατέφᾶγεν» ἀλλ, εἰ οἷόν τ᾽ 
εἰπεῖν, καὶ κατέπιεν. φποὰ Ἠϊπο αἀποιανίε 
Φοῤων ΥΙ. 9ο. ῥΡἰήαϊομὲς Οοπῖςί νες- 
5Η εδῖ 4ριά «49ήεη. Χ. Ρ. 446. Ε. 

Οὐδ) ὅστις αὐτῆς ἐκπίεται τὰ χρήματα. 

Λά Πυῖης ἴδια ἵαπιεπ ]οοἱ 5εητεητῖαπι ΠΟΙ 
αρῖε τεδροΠξῃῖε 

Ὑς. 698, Προσθεὶς γὰρ ὁ σπείρας τε καὶ 
θρέψας πατὴρ Φερνὰς, ἀπώκισ᾽, ὡς ἀπαλ- 
λαχόῇ κακοῦ ] Πος αι]άειη ατσΙπιοΠτα 
Ιεν]ςσίππΙ θ558 πιοηρίται ϱο ᾖ} λογο 
ἵ. Ἡ. ΙΧ. 9, ΧΙ. --- ἠ{ωμᾳγανήης ἵπ ἁπο- 
Όμ5 Ιηνεπῖτ Οοὰ, σπείρας τε κὀκθρέψας : 
πατὴρ» εἴ Ιεβίταχ ἵη Μεάεδ, οὓς ἔφυσα 
κἀξερεψάμην Ἀἰτετυπῃ νετο Ετεφιεητίη5 
οεευστῖ ἵῃπ σα]ῖρις γασίσοτηπι ἀῑστῖς, 
-- Ὁ υί πιπ]ευτς 5εχιδ πιλ]α Ιαπεηία« 
τὴ ἔαγ1ρ. Μεά. ν. 949. 

Γ] - . - / ο Ας πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ 
Τόσιν πρίασθα:. 

εοπέ. . ϱ’ {γραμ Νατ. Οοπ]εεῖ. 1, ο, 
96. Ῥαΐετ ἵπ /ρή{/ὲ εοπιοεάϊα, 

Κόρης ὠπαλλαττόμεθα ταµιείον πικροῦ : 

νετδυτη ἆαῖ ὠνοδαεως (γοιδ ρ. 333. Εἲ Ρε 
353 ΙΠδίδηεπι ῥῆσιν εκ ὠορβοςίὴ Τετεο 
5ἰπι]επι αμετε]αε π Βηγέρ. Μεάεα: 

ΠΠ Ὅταν 



94 Ἱ 6. Υ, 

Όταν ὃ᾽ ἐς ἤθην ἐξικώμεί) εὔθρονες 
Ω/ούμεθ) ἔξω καὶ διεμπολώωεῦα » 
Θεῶν πατρῴων τῶν τε Φυσάντων ὤπο" 
Αἱ μὲν ξένους πρὸς ἄνδρας», αἱ δὲ ϱ2ρβ ἄρουδ» 
Αἱ δ᾽ εἰς ἀληθῇ δώμαθ'» αἱ δ ἐπίῤῥοθα, 

Ὀιππιη Π]αά, ΄ αἰσπ]βέαιπςδ ἐπίψονα ο 
Ἠϊπο Εέςγεβὲο τεᾶάϊ Ῥοϊστίε Ῥτο ᾿Ἐπιβρ- 
θήτο" Πῖ ορροφῖτα ἀῑοῖα νἰάεπτιςτ ὠληθῇ 
δώμαῤ᾽' απῖ» αιοά 5Ι8ΡΙςΟΣ» αα νος Ι0ἱ 
Ίατεξτ:. πεαε επῖπ Πίο ιδορβοείο 4εάιδδε 
νἰάερίτασς 

Α] δ᾽ εἷς ἀήθη δώµαύ’. αἱ δ ἐπίῤῥοθα, 

Ίεάεα ἀῑσίτ Εαγὲρ. ν. 938. Εἰρ παινὰ δ) 
δη κωὶ νόμους ὤφιγμένην. 

Ὑς. 63ο Ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν εἰς δόµους 
Φυτὸν ] Φυτὸν εκ (ο 4. (αἀ 4.195. ΡΙ8Ε- 
τετ δοβο/ίώσέέεη» αςσθά[τ Ρατὶ.) τεςερῖῖ 

Λ{ωςςγανέμ5δο Ρο κωκόν. Ἆος ΠΙΠΙ νΙάε- 

τατ ἵη ρτίπια ἁταπιατίς Εά. Ροδίἴαπις Φυ- 
τὸν Ἰπ δεοευπᾶαο ἵαπημαπι Ἠϊο πιε]ίςδ 

τί Ίαπι αΠαῖεΓ ἵπ γἰαίπα πιη]τετες ἀἶκε- 

ταῖ κακὸν 41ο Θοπιίεαπι ρυταῦαῖ ΓΕεδΡ6. 
χίσδε Ββεγα]εγ. ἵη ΊΠεδη. ν. 76. Ὁ- 
τταπηνίς αὐετοτίταῖε Ρρετετῖ Εωγέρίάης αὰ- 
Πτπιατὶ 5 Ώᾶπι 1π ΑΠΑΤΟΠ. γνειδα5 εδῖ 

95395 

Οὐδ. εἶ Φυναῖκες ἐσμὲν ὦτηρὸν κακόν 

πο «ρεοῖαηῖ ἰδῖα ἵπ Ρ/ΥΠ{ΟΛὲ ΑΡραϊα- 
τα. ΦΟΡΗ. 249, Ῥεπες. Οἶατ. ΚαῤηΚΕΠ. 

2Ατηρὸν κακὸνο οἷον Ἰταμὸν καὶ βλαβερόγ.. 
ἵηπ Ειγέρ. Μεά. ν. 999. 

Τ]άντων ». ὅσ᾽ ἔστ) ἔμψυχα ο καὶ γνώμην ἔχει. 
Ένναῖκες ἐσμὲν ἀθλιώτωτον Φυτόν. 

ος ποῃ αἰῑδί τερεπίετατ ἵῃπ Ειπρίάεῖς 
Ίδτο 56ης: πε ἵτααπε εαπηςῖτ, αἱ δη- 
{ρίαΐς πιυ]ῖαν Τήεοάεοίες Ἑταρίεις, εἰ- 
Ἶπ5 οὐπι Εωτρίάείς ἰδῖη «Οπιρατα: βο)- 
Φήγ/έης Εωσεδίέ Ῥταερ. Εν. Χ.Ρ. 466. Ι). 

ΣαΦῖε μὲν ἐν βρετοῖσιν ὑμνεῖται λόγος ο. 
ὋὪς οὐδέν ἐστιν ὠθλιώτερον Φυτὸν. 
Ῥυναικός'- 

εἰεσαηῖετ αππί μπι 64Η ἨΝίεῖαπι Τήεο- 
οτάέω.. νοςαί Χαρίτων Ἱμερφένων Ἱερὸν Φυ- 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΕΣΡ 

Α τὸν, ΟµΙ1Π. ΧΧΝΠΙ, 7. «επ «4: Λεπαεξ 

Η1. Ρ. 121. Ε. 

Εἶτ᾽ οὗ περ[εργὀν ἐστιν ἄνθρωπος Φυτόν» 

ορίῖπο (γοίίως: [Εαάζοσα 03Η Τέ5 
γ6γε ετέ Λο/0Φ νετα επί ενι 0. Εεἰηςὲ 
οὐφεινατίο ἵηπ μοι. Ίβεοογ. ε. Ἡ» ὃ. 
91ο. Ιπ «Λεμαεί Ἰοεῦτ (αεσμδοΜΗ5 ο 
Απίπ, ΠΗ{., ς«. 36, πιεπηπὶτ Β/αζομὲς πο” 
ΠΙΙΠεΠΙ 6956 ἀῑεεμτῖς φυτὸν οὐράνιον οὖκ ἔγ-- 
φειον" οφιοά βΡ/αίοπός απιατοβθια5 ῥΡί8»- 
οµε. τἰάεῖι Ροξια Ἰπ «Λο. Το 6. δΙ 9. 
ερ. 1. -- Νο αἲοί, οϱὐαητά. τεςοί- 
ἀετ. ηϊςί 1. ε. πιπέετες νοσαπτΙτ ὦταρλν. 
(αά εδῖ Ελαβερὸν } κακὸν» δε Ερέάὲ 
β46Ρε κακὸν» αἳ ἰπ Ῥμοεπίος πάντων ἀγριώ« 
τᾶατον κακόν. Νοπ αὈσυτάε ὁμεαγέοη., Όο- 
πιΙσοτΗ ΡΗΙΠΙ15. 

Κακὸν γυναῖκες. ἆλλ᾽ ὅμως» ὦ δηωόταίφ, 
2 Ε) - ΄ -ω 

Οὐκ ἔστιν υἶκεῖν οἰκίαν ὤνευ κωκοῦ. 

Ὑς. 635. -- πέπλοισιν ἐκπονεῖ] πα 
εχκεῖτοι {εζίᾖ, ἵη ΙΙ. Β.Ρ. 158. 48. --- 
εκ ν5. 634 ποηπηι]]α ἴπ1], Ε» ρ 435. 10». 
ἡ: Τρανφδία ἐν τῷ, κηδεύσας καλοῖς Τα 
βρεῖ-» τοὺς πενθεροὺ- δμλοῖ. Ὀϊεῖτατ ααἴεῖπ 
Πίο κηδεύσας καλοῖ. Γαμβροῖσι» 41επ σε- 
26/17 ἄεεογζΣ Πχοτίδ εβτερ]ὶ ΡάΓεΏέε: 9. 

Ῥ Ἡῖ Ιου μίτατ ᾖΠογαέεως Οατπι. Π. 04. ἴν, 
14. -- Τη ν. 637. πιέξειν 60/28 
αΠΙΟεῖΗΓ 4ο {ετπε δεπδα {νέες ἀῑκῖτ 
1, ο 35. 149 ἐδίσΜΕΙΗ 4οῤο/Ε {σε ὰ 
οὐ/1Ω172έ «/Πλ0ε 

8. 61ο. Σοφὴν δὲ μισῶ ] ῬἘταεῖετ (7ο- 
17 Ὠβες ετ 5εημεαπιία Ι,απ]πῖς πιπιθγῖς. 
τεάαἰάϊτ 4. «4. Αίωγείως Ν. Ἱ,. ΝΗΙ. 
5. 21. --- Νδ. 641» ΡΙΟ χρῆν ο ἴθεῖε χρὴ 

Ε 04ι676ν. εΧ υπο Οοά, τοεερίε. --- Υ6. 
645 ΡΙΟ πανοῦργον», Ἠϊε Εοτῖε κακοὔργομ 
Ροδεἴαξ. φοςά εοι ἵπ Ἐ]ον, Ῥατῖς. αἰῖς-- 
αἳε Οοά. αρ. ᾖἸ{μεσγαν. πε νοεσπῃ α- 
πιθετεῖ ΙΠπίετά πι Ίπ Ἰαμάς ροβίῖταιη: Ὅσια. 
πανουργήσασ᾽ εδῖ ἵπ δορἠ, Απιῖς. ν. 74, 
--- νδ, 643 ἀμήχανος νυνὴ 9ἶὗαε ἀῑσα. 
τσ πιοπυ 6. {λοογίως Υ. Ι,. [κ. ο. 
Χ. Εωθαίή, Ἡ Ἡ. 2, Ῥ. 5ο7. 5ο, Εὐρι- 
πίδης ἀμήχανον γυναϊκωτὴν. εὐήθη λέγει , καὶ: 
ἐναντίαν τῇ πελυμηχάνῳ. 18115» ἃ 5εΧα 510: 

αἳ- 

΄ 

μμ 



ΝΔ ΕὐὉὈΚΙΡΙΡΙ3 ΗἹΡΡΟοΙΥτυΜ. ος 

ἄνεισα., Ῥτοσσιις ποφοῖτ εὑρεῖν ἐξ ἀμηγάνων Α ἵπ ΕΟΓ. μήποτε' ἵπ το! Ρταεῖετεας 
πόρον’ ΎἨαε «Πευοᾖγὴὲ ρηταδί5 εδῖ ΙΠ ΡΓΟΠΙ, 
Ψ. 59. ὤγέπορή. Έα. ν. 756. Εκ βΗ7 
ΛΙ Απάιοπι. Υ. ὅδ» 

Πολλὰς ὢν εὗροι; μηχανὼς  νυνὴ γὰρ εἶ' 

αἆ Ἠεεγταπι {εγεηίὴ {λοπαίώς αἀΠίοει 
Π. δε. {» 17. ἐχ 1) ετναϊτυ(ῃ Αερίδ- 
του. -- Πιε ζι Υὐγὲ Οεπὶ πηµ- 
{έ6γεδ. 

πες ΠΟΠ ἶπ αῖς αριιά ἠ{ωεσγανέήζη» Μήτ᾽ . 
ἐξ ἐκείνων" αἴηε ἵτα 5εΓίραἰς5δε ΠΠΙΠΙ γΙάε« 
τμτ Νοδτε» μήτε -- Μήτ᾽ ἐξ ἐκείνων 
Φύέγμα δέξασόαι π. 5αϊἴεπι αἰῑοί ἀ4ΟΠΠ1 πια- 
πεηΏ δι λόνον εοΏεξβδεταῖ παρ᾽ οἰκέταις" 

Ἔνδον γυναικῶν καὶ παρ οἰκέταις λόγος " 

αἴεπι νετσυπι Εωγρίζής αΏδὶ η δα παπι 
ατοίττοτ Ίερί ρταετεταΙαπῃ. αριὰ βωδίῶ/ᾖν 

Β ]π]], Ε» Ρρ.490.59 -- Εδὶ "ιά ἵ εἶχον 
Ὑς. 645. Χρῆν δ᾽ εἷς γυναῖκας πρόσπολον 

μὲν οὗ περᾷν ] ἰπ Οοἆ. Ρατῖδ. Ίεσιτιτ φρὴ 
5 εἰς γυναῖκα" ο Ποστ {ιά ἀεεενιις αἰ- 
ΤΕΓΟΣ γυναῖκα δὶ ἁβτεπῖ α1Π Οοάά. πο 
ταΙσετεπῃ » εἴδί δες ΙΣΙΤΙΙΣ αὐταῖς. Ο α1επι 
ππατίίας ἀεῦεαῖ υχογί «οπεεάθΓε πρόσπο- 
λον ἀῑχὶτ ΙΠ Ίποπε 77αδίζιμς αρ. ιδἐοθαει2 
Ῥ. 483. οἱ. Ουπι Π5 εὐπιραταί ΡροῖςῬ- 
συηῖ 1Π ΕΗγέρ. ΑΠάΙΟΠΙ. ν.059. Υ.944. 

οὕὔποτε 
ὙΧρὴ τούεγε γοῦν ἔχοντας ο εἷς ἐστὶν γυνὴν 
Πρὸς τὴν ἐν οἶκοις ὤλοχον εἰεφοιτῶν ἐῶν 
Φυναῖκας ' αὗται γαρ διδάσκαλοι κακῶν. 

Ἐκ Ὀραηαίε Χρ. ΤΠ. ν. 543. 49 Απᾶϊο- 
ππασῃες Ιπ ΄Γτοαδίπ νετοα ραπίο 5ετιοί 
πιεΙΙς Ροῖειυηῖ» αὐαπι νιυ]βεπῖμ γ. 

645. όν 

Τούτου πόθον πορεῖσ᾽ ἔμιμνον ἐν Σόμοις 
Ἐϊσω μµελαθρων' κομψὰ θηλειῶν ὃ) ἔπη 
Οὖκ εἰσεθρούμην. 

µε, 646 "ΑΦ/ογαδ᾽ οὐταῖς συγκατοικ[- 
ἕειν δάκη Θηρῶν » ] ΝΙΙΤΟΓ δώκη Θήρει” Πίο 
Ροτῖης νίτο «]ατ. ρ]αευ]δ5ε» αΜαπι δόκη 
Θηρῶν. Ῥτουϊ ποδΙδεπῃ Ἱεμίτ βωσίαζήν 
Πορ. Π.Τ. Ῥ. 954036. Δάκος καὶ Δάκετον 
τὸ θηρίον ν οὗ τὸ πλΏρες Δάκετον θηρίον ο ὧς δη- 
λοῖ Ἐ ὑριπίδης ἓν τῷ - ἄφύογγαω δάκη θηρῶν. 
Ὅυιυ αὐαενίς. ετἶαιπ θηρία ἀἰεαητίς δά- 
κ. Ρετ Ρετῖρ]σαδίη θῆρες ὤφύογφοι Πῖς ἁἷ- 
εππίάτ ἄφόενγα δόκη ὑηρῶν. νἱά. 5. ὁραμ- 
επι. ΙΠ (αμ. Ἡ. ΙίαΠ. δ. 84. εἳ /). 
ὦΦιήηκεη, Ερὶςι. Οµτ. Ἡ, Ρ. 17. 

9. 647. -- ἵν εἶχον μηδὲ προσφωνεῖν 
πινὸ Μήτ᾽ ἐξ ἐκείνου Φύέγμα δέξασθαι πάλιν. 
1 Ορ. Ρατι5. Ἱερίτμν ἓν) εἶχον μήτε π. τ. 

εκ Αιτῖςο πιο!θ» 4ο ἀἰεεραπι ἕν ἦν. ἵν 
ὠνέσπων" ἵν ἐδόκουν. εἳ ἰπι]]8. 

Ὑς, όσα. “Α ᾽γὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρ- 
ἔρμαι ο] ἵῃπ Θγαηιάίε Χρ. Πο Υ. 990 Αςς 
ἣν θέλητε κἀντανῦν (καὶ τανῦν) ξυνιέναι» 
Αὐτὸς ῥυτοῖς νάμασι ὠἀπομόρξεται ΦΕΤΙΡΙΙΗΠΙ 
οἱἵπι εκ Ίος νΕΙδΗ » ῥυτοῖς νωσμιοῖσιν ἐξομόρ- 
ἕεται. πο δίτηεῖητα νετυπι, 01811586. 

ο ΚαῤηΚεμίο α15αια ἵτασϊατηπαν Εγέρὶ- 
ὄες αἀΠίσαίε: τρύγει τῷδ' ἐμῶν πέπλων κό. 
ρᾶς Δακρύοισι τέγξας ἐξομέρξασθαι θέλω», ἵπ 
Ε]ες. 509. ἵπ []ετο. Υ. 6990» εἲ ἵῃ Βαςσ]]ο 
ν. 9. Πὶο ποταῖ σὐ]ωεμάο ἐλρωγβάτόν 
αἴθμς ἴτα αοέεζως επρέαγε: Πρροϊψιαδ 
δέµεζζέ Υ. 715 

Οµής εἶωεί πε Ταμ11 ὁ --- 
ΝΟ ἔβαε Σοΐο 14 ΡΠΗς Όεεαμο βαΐεγ 
{ή επρίά ΓΗΣ σΟΕ{ΕΓέδε 

δοβήοε]ες Οεά. Έ. ν. τοβό» 

οἶμαι γὰρ οὔτ᾽ ὢν Ίστρον» οὔτε Φᾷᾶσιν ὧν 
Νίψαι καθαρμῷ τή)δε σὴν στέγην ὅσα 
Ιζεύδεια 

--- ἵπ ρτοσϊπϊῖδ, -- πῶς ὢν οὖν εἴην 
κακὺς, Νι]ξαίαπ νοευ]απι τεεῖς ΤΠειαΓ 
Βαγηες. παπι πεπιο πημῖ ζασῖίς ρεΓδι]ας 
ἀεδῖτ ππηϊαίαπι Υοἱηςσςα ᾠσαίσεγω: εδῖ 
Ἠαθςο Εοτπα]α, Ιοᾳεπάϊ ἆε ἰδιο σεῃετε , 
ααοά απτίσίτ Α. "νε ΝΜδεεΙ. Οτῖτ, 
Ρ. 5οῇ. -- Ορᾷπιε (οἱ ἵπ Εχοε. Ρ. 
ο16., Οµ απ ζω Οὲ ες (1ο 
σιάζνέ ἐπίά 1Π6 ΡΜ βΗΐ0ε 

Ὑς. 6-6. Εὖ δ᾽ ἴσθι, τοὐμόν σ᾿ εὐσεβὲς 
σώζει, ύναι] Εωγέριαὶ Ταιπ]ίετε νιίαπε 
σιγματισμοῦ ἴιοῦ εἴἰΔΠΙ αΡΡΒΤεῖ 11 γεῖδι, 
αμεπα ομπ ἁμοῦιδ δε. δίο Ιπμ»- 

Π]ο τενῖς 



οἳό Ι.. 

εανῖϊ «41640 ἁταιιαίϊς Χρ. Π. Υ. 90ος Α 

Εὖ ᾿ ἴσόι» πατρὸς εὐσεβὲς θάλπει γένος" 
Εἰ μὴ γὰρ ὅρχοις ᾽᾿Αβραὰμ ὑπεσχέθη" 
Οὐὖκ ἄν ποτ᾽ ἔσχε μὴ τάδ ὑπεξιέναι. 

1η φΠἱδΗδ, ΡρΓο ὑπεσχέθη., Εοτῖε ΡΟ5ΙΕΓΑΙ 
ὑπέσχετο". 9 ἑωγείωγαπάο ῥγοπσέστε! «4. 
φεγρί 4ποφ1ε ροξηξς κατεσχέθη" ἀῑεῖ οςεΓ- 
ξε. ὄρκοις κατασγεθεὶς » Νε] ἐνσχεθείς" ἐνίσαε- 
μας ὅρκοις εδὶ αριιὰ «4ροῄίοπ. Δοά. ΙΝ» 
1984. 

Ἡ5. 657. Εἰ μὴ γὰρ ὅρκοις θεῶν. ὤφρακ- 
τος» εὑρέθην ] ῥρέόην εοττὶβεηιί «7ο. θἱέγ- 
«ΠΟ» Ν ετἰδίπι. Ρ. 63 οαἀδιῖρυ]8ητατ Μήαγά- 
Ιαηά Μμσγανίς, ελέω. Νεὶ- 
Ίεπι Ποῦίς αἰίᾳμοι δχεἰζαΦδεητ εχ. ΑἱΕεί5 
εεΠριοτίδις Ίοσα. αΠῖρης ῥρέθην Ιδῖο 8εΗ- 
5 Ἰέρετετιτς πεαίθ ἵαπεῃ νἰτῖ ου]ο» 
ουατ Ετιάἰϊβϊπηϊδ: ἐλήφόην ἵπ. ΘεΠο[]ς 
αεηιπεαᾷ εὑρέθην φοτὶοὶ ροῖμῖ » 44απι αἆ [ρέ- 
ϐην. Ύουεπι ἄφρακτος α ΝἱςΙΠί5 δεραΓαν!» 
ηε Ίμνεηες ἴπ εµπιάεπῃ εΓτοτεΠι ΤεΙαΡΕΓΕΠ: 
της 1Π 46η ]αρςῖ δΗΠΓ ποπημΠϊ. Όπυς 
Ἠ]απι ἆ εἰτζὴς τεεῖθ εερίς5ε νἰάεϊιΓ., ἆμιτι 

ΈΆαες ἱπιετρτείαίηγ» Δίάπι οἱ {ωγείμγα7ώυ 
οἰγειηγεηί 61 ΓΗήστέπ1» Ααιά αγηαίως 
ζώνεγτις ἐλαέα. ΙΠπ ὤφρακτος λείπει 

τὸ ὢν» υ αριά 2/0). ΗΙ, ε. 8395 ἓ. 

η ἄὤφρωκτοι μᾶλλον διεφθείροντο" σού 

ὤφρακτοι ] λείπει τὸ ὄντεο. ΑΡιιὰ επιάεπι Ὁ 
111. 9. ὅσ. Ιεσῖτις ν. 75. εἰ ἴδοι ἄφρακ» 
τον» --- ἐτιμωρεῖτο" ὢεᾖο). ἀσφαλὲς ἑνόμιζε 
πὺ ἐπιτίθρεσθαι διὼ τὸ ἄφραατον εὑρεῖν τὸν 
ἐναντίον τοῦ ἕρκον τῷ θάῤῥε. Ὀαεριυ5 νοχ 
ἴδια τεσητεῖτ αριά Τλωσγά. φεά. ἵπ ἶδιίδ 
]1οεῖς Ρροπίτασ εοάεπι Γετπιε. δεΠ5Η» 4ἱο 

Ἠϊΐς αἲ Βεγέρέάε: 5πητ επίπι ἰῖαο ἄφρακ- 
τοι» ομῖ, ἆμπι πΙΠΙΙ αὖ Ἡοδίε πια]! δε» 

ερίσαπίυτ» 6ἳδἱ πο εβνεῃῖ 5ΐνε αππιογαπῃ 
πιυηίπ]ηπε», δει αἰτεῖας τε βάπεῖα. 
Ἠΐρρο]ψιωςδ» 8. οἰπιρ]είτατε ἴπειας εἴ 
νίπητος πλ]. φἳδί ππειπεραςΣ πΙπ]αε 

τηα[ἰ θιιδρίςαῖι]ς» ἐθεαωίε Εἱ5 τεςῖδιις Π- 

ἄεαι αυαπ οὐθιτίηχίτ ῬΠαεάταε Νιιτίςϊς 
419168 ἵτα ὅρκοις θεῶν» ἄφρακτος (ὢν») ἡ- 

ρέθη. ἀἴμῃ ϱ1δέ Πο εαγεθαί ἃ νειη]α. ἐ- 

γεἰμγαηάῖο εαβίώ5 οἱ{ ἴδπαἈαπι 149 1ΕΟΣ 
ηκς ΠΙΊΠΙΘ ΙΔΙΠΕΠ αρπονῖτ ρίας Ιηνεῃίῖδ. 

Ετιε δώ άΠ1 γΠοίάΠ2 ο ΜΕΠΙΑΠΟ ἐεδίέν επ. 

Ε 

6. ὅ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

Ὑς, όσο. Νῦν Σ’ ἐκ δόµων μὲν ἃς τ᾽ ἂν ᾗ 
"κδημος Ὑθονὸς Θησεὺς» ἄπειμι ] 1 πηίμς 
Ίἶτοτας ΠΙΗΙΑΙΙΟΠΕ ΠΟΠ νἰάερατας πι 
οοπΠδεηδΗ5 Οοάίσυπι εχδρεσϊαπάι5, αὐ- 
Όως Ἰήπσιας ταίο οετῖα δεπιρε; Ῥταενᾶ- 
Ίοτ: Ἠίς ἴἴταφπθ ΡΥο ἔστ᾽ ἂν ἔκδημος τεεερί 
]βοτίοπεπι ἱπάϊσαίαπ Δ. Ὀανεπο ΜΙδ- 
οε]]. Οτίε. Ρ. 349. ἔστ᾽ ὃν ᾖ "κδημος ' ἴἰ- 
Ίμά νυ]σο ἀἰσετειιτ ἕως οὗ ἂν ᾖ νεὶ ἕως 
ὃν ᾖ' Ἠδαμε ση Γεγὴ ἀὐτεμς ΤΛΕΡΕΜΣν 

Β ΡΙΟ ἕως οὗ «ἶοπες» ἐς ὃ, Ιοηίεε 8εΓίΡεΠ« 
τοις ἐς τὸ, Αιτὶεῖς ἔς τε ἀἰεεῦατητ: Ίος 
1ηηϱί. οἱεε ἱπάϊσαιϊνί Τεπιροτίοι5: ἔο τ” 
ἂν Ροριι]απῖ φυοἱυπειίνεση, «Κεμθθήαπεξ 
«4ἱδέῃ. ΙΧ. Ρ. 368. Β. 

Ἔνς τ ἂν ὧοιδάων ᾖ γένος Ἑλλαδικῶν. 

αρυά ΡΑΙ]ογ. Ψ. ΑΔ. ΥΙΤ. «, ΧΙ., ν. 6. 
ἕς τ) ὧν } (δεηρεπάιπι ᾖ ἡ) ἀπολογία. 
ΧεπορΔ. Ἑλλ. ΠΙ, Ρρ. 963. 1ο» ἔς τ) ἂν 
--- λάβη τὰ δῶρα " ορίῖπε Ρο/γαεπο τε- 
τ{τηῖτ οσο ἔστ ἂν ἴδωσιν» 4 (γέβοΟΓ. 
4ε Ὠ[α]εοῖ. Ρ. 923. «Ργέρ. Αἱς. ν. 357. 
«4ειοβ. Ῥίοιι. Μ. ν. 976. Ἔς τ᾽ ἂν --- 
λωφήση. ορλοεζες ΕΙ. Υ. 104 0) ἀεσί- 
21471 ΦεγείάγΓΗ21. ἔς τ) ἂν Λεύσσω παµ; 
Φεγγεῖς ἄστρων 'Ριπάς. ΈἘΤΟ ὡς ἂν 6υΙΠ 
δε Ιίσεγο Ἱπ. εἶαδ Ρ]οείεῖε ετίρεπάαα 
Ν. 1924: 

ἕως ἂν ὧὐτὸς Ίλιος 
Ταύτῃ μὲν αἴρῃ» τῇδε ὁ᾽ αὖ δύνῃ πάλιν. 

τπτ {π Οεά, ἵπ Οοἱ. ν. 114. Τις. ἀϊνεισα 
εοπ[ιάἰτ Πετγελίως ἵπ "Εστ) ἂν. ΡΛΟΙ5 
Τσ. Δ9. Ἐς ὧν ( Ἔς τ᾽ ἂν) ἕως ἄν. 

Ὑς. όδο. --- σῖγα δ᾽ ἔξομεν στόμα | Ἐκ 
Ἀπο. Οοἆ.. νιοδιπῃ εποϊαἴιτ ἔξομαι' Ο9ἵ- 
τίσετεπι ΗΒθεπίει σῖγα δ ἔξω μὲν στόμα ' 
Ρτορῖες 5εαιΙεητῖα. Θεώσομαι δὲ σὺν πατρὸς 
μολὼν ποδί -- Βετῖπει επίπι τὸ σῖγα 
ποηΏ ἴαηϊιπι αἆ Ρτοχϊπια, 5εᾷ εἴ αἆ Θεζ- 
σοµαι. Ἰ,εειίοπεια εριεσἰ8Ώῃ σὺν πατρὸς 
-- ποδὶ» ῬΙΟ νυ]σαία σὺν πατρὶ -- πο" 
δὶ. ἀερεπιις ἠᾖ4μισγανίο, απὶ Παπ. ἵα 
αὐαϊπος Ἰηνεπίτ Οοάά. εε Εά. ρτίπα» 
τερετίαπῃ ἵπ Ρατίς. α Τ. 7. δεεμηάαπι π]0» 
τοπ 5επ]ρεπάϊ Εωτὶριάξιπι σὺν πατρὸς ο. 
λὼν ποδὶ φἰσηϊβςαϊ φωαλῶο ο ῥαίγε γο- 
γέγο ἂμο εάΐέπο, ἀοεεπῖε /αγκίαμάο 
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ἵη Εμγέρ. διρρ]. ν. 0ο. Δεἰρξέο ποδὶ νἰ- Α 
5υπι ΕΙ ἵΠ τέθι γε] ἵη πάλιν ΠιΙϊαΠάΒΙΗ 5 
πατρὶ ἴυπ ἀεοιειβῖ ΙΠ πατέρι εοΏγετιί: 
τερετίηπτατ απἰάεπι αριά Ττασίςεο πα- 
τέρι: ετ τόθι" 5εά πευϊῖταπι ἵπ δεηπβΓῖἶ5, 
- Επι ἵπ Πκάεπι 5Ηρρ]. ν. 513, Σο). 
"Αδραστ'’, ἔχε στόμα" Ὁτ Ίος ]οςο» σῖνα ὃ' 
ἔξω μὲν στέµα » Ιεξίτιταιε σῖγ᾽ ἔχει. Ῥτο 
σιγᾷν , ἵπ Βαγὲρ. ΟΓ. Υ. Ι57ο. εἲ ἰπ 
ῥοβἠ. ΕΙ, ν. 958. Ομ Πϊς 5ε- 
αυ ητυτ ἆπο σεις δΙΠῖ 11 ΓὈγαπαίε Ὦ 
Χρ. Π. 917. εἲ 9994. ΥΙάειπταῖιε Π]]ε εἴ- 
181» ΠΟΠ Εῶς γοῦν. 5εά 5ετὶρῖιπι Εμ]ὸς6. 
Πῶς νιν προσέψει σύ τε καὶ µιαιῴένοι Ἠϊς 
Τιῶς ποῖαϊ φμο νωζίωώ» Πϊ δµρτα ν. 45. 
Ον/ά. Πε. ΕΡρ. Ψἱ, 145. Οο γω] πά- 
7055 «μυ Πεν ὀεείεγαϊε γίάεγεὸ Ώυιαε 
Ἡἱρρο]νιις βωγέρέαές, Ῥπαεάταπι ἀϊεεπτεπι 
{αοῖτ {σος ο 

Φε γεγγαέ ᾗε {έπιοίῃ οἷε πιά [άπιε σζωζ- 
έεγε. 

Οὐτεγνεγ σε φμε]/γοπέ [7056 αδογᾶερ τοἨ 
ΔεΓ έν 

6 

Ὑ5. 661. "Ολοισθε' μισῶν δ᾽ οὔποτ) ἔμπλης- 
ῥήσομαι Τνναῖκας. ] Πος αὐἴπφπε απο 
Ἠηίηςδ 5εεπαε 5έπατῖος νε]υῖ εκ ΗΙΡΡοΙΥ- 
το Μούσες τεῖα]]ς αά Τε. 71. Ρ. 491: 37: 
4η Εὰ. (67ο1. Ἱεσυπτητ Ὦ, Τ3. «ἴας ΙΠ εὲ- 
«ε ]εεῖος ἀππῃ ποπ τεεοτάαλβαἴΗΓ», ΔῶγΠΟ- 
σίως Ἰ]ος τεξεττῖ ραςςιι5 ε5ι αἆ Ηἱρροίγτί 
Καλυπτομένου τε]αμῖαςδ Ῥ. 475. Δά Ἠα8 
τείεστε ΠΟΠ αΏδιτάε ροϊπεταῖ ἆπο νεΓδης» 
ου! νετεῖδης εκ Ηρρο]ντο Ρτοδίπῃε 51ῇ- 
Ἠείαπτατ αριά οὐσεμπο Ῥ- 4330 4 

Μισῶ γυναῖκας» ἐκ πασῶν δέ σε πλέὸν» 
γ μ. Εά ρω ῃ 3 ψ. η 
τις πονηβρὰ Τᾶρ ἔχευσα ὦ ευ λἐεγείδ. 

Ῥοτυπι ἀπδίίος απ ἵπ Εαῑῑοπε Ρτίπια 
Ῥτίοτεθ οὐἴπηπε Ίοευπι ἰπγεπετωτς εἴ 
τεοξῖυ5δ», πιε- Ιμάϊσα. Εαΐδδεπι ἵπ εἀἰτίοπε 
ἁταπιατῖδ εοϊττεςεῖα Ῥταεϊειπιϊσδἰ. ΕΟΙΣΔΠ 
ειἶαπι οπι]ςςῖ ΕΜετυῃτ α Ῥοῦτα» αὐ ΕΒὶδ- 
ετιοπΊδις απἴεπι» νεὶ Φιλευριπιδείος» ἴ- 
Έπος τερεΏτ. ϱ Πάαπίά ἀῑεῖ Ροϊεταῖς εἲ 
που]το Ῥ]πτα οϱπαπι ἀῑςσὶ ἀεομεταβτ». ἴαπι 
ἀϊκεται Εωγέῤίαες φπῦ Ῥετδομα ΗΙρροϊγ- 
τ. απεπι ἀεεεραῖ ε «επ αβίτε, ἀπιπ 
Ἠυππῃς γετδΗσι ρτοημπςἰαῦαῖ, Τῆς σῆς δὲ 

Θ 

331 

τόλμης εἴτομαι γεγευµένο. Όυοά επι 
αἲι αριάἀ δεμεσαΠῃ Υ. 5605 

Λεἰεδέογ απΠές, ᾖογγεο» Γωπίον επες- 
ογθΓς ΄ 

δὲ γαΐ10ς ὲ Παίωγα. σὲ γης Γωγογς 
Οµμε Ρ/αεήή ὁ 

Ἱ]ιά οπιπᾶ ἵαπ ΠΟΝΕΤΑΠΙΣ εκ ῥταεσθ- 
ἀεπτίσαςς αἆ οΐαπι», ασ πια]ῖετεδ ῥτο- 
δεᾳπερατασ», κἰσπιπεαπάμ ΠΙΠΙ] νειςας 
αἀάσπε δεφπεπῖεςδΣ απ πηΠῖ φαἴτεπι ἴιας 
ἵπ Ἴοσο να]άε Ετισιάϊ νιάεπτωτς Οτεδίοιι 
ΏΟΠ ἀεάεςεῖ Ιπ ΟΥ. ν. 1628. Οὖκ ἂν κά- 
µοιµι τὰς κακὼς κτείνων ἄεί. δεά ουαε 
ταπάεω {ιά Πἱρροϊνι» Δηζµσ1α αεὲ- 
21 ο έσσε Απ ΛΙΕΓΕΣ οὐδ εἰ Φησίτις μ΄ ἀελ 
λέγειν" οΎ18ε τρις ἀϊνειδίς ε«οπῖεοϊιιγί5 
βιοί φαπιδίτ τεηϊαπάα νίτ Ο]πτῖβς. πιΒῖ 
εὐπῃ Ο{αγ{/ζμάο κακῶς ΙαΏΙΙΜΗ Ι]]ς γἱ« 
ἀετατ «αρρ]επάμπι:ς Δεγε]εγ. Ιδῖα «ΟΠΙΡΑ- 
ταῖ 34 «4γέσυρἠ. Ε«Υ- 559: Καὶ πανοῦρ- 
Φον. καὶ πανοῦργον' πολλάκις γὰρ αὔτ᾽ ἐρῶ" 
Καὶ γὰρ οὗτος ἦν πανοῦργος πολλώκις τῆς 
Άωίρας. --- Υἱεῖπα, Μισῶν δ) οὔ ποτ᾽ ἐωπλη- 
σθήσοµαι’ αἱ «{γέτέορή. Ας). ν. 235. 

Ὢ ἐγὼ βάλλων ἐκεῖνον οὔκ ἂν ἑωπλίσηνλίθοις 

απαε τεςξε τεεερίῖ ᾖ,. Αλοζερ. ΕΟΤΙΠΑΠΙ ὃν 
Ἡς Ιεδίτίπιαιη Ρροδυΐτ ΑΔ. Δανει. ΜίδςεΙ. 
Οτι. Ρ. 936. Εδίεπι ἔοτπα Ιοφεπάῖ 
5ετῖρσῖιτ βζµσμ/α; ΙΝ. Ρ. 90ο. ἔ, οὔποτε 
ἐσχήκωσι κόρον ἄτοτεμνόμενοι τῆς χώρας α]εί 
τι ἐκατέρων. Ἠίε εοἀεπι 5έΠ611 5ογ]οῖ Ρο: 
επεταῖ» μισῶν δ οὕποτε παύσοκωι" 5ἶνε λή- 
ἕω” 5εΙ! διαλείψω ' 14 Εδῖ μισῶν διατελέσῶ« 
Ίδια ἵαμα. Πο Αττῖςϊδ ἵαπτΗΙη, 5εά οπἰ- 
Βιδνίς. Ἠβιτηῖα » τερετίηπτας οετίαπῃ ἰῃΠ 
εεπῖρτί Πιάαεοταπι Αεχαβάἀτίποταπι: }ε. 
Γεπίαε ΧΝΝΙΠΗΙ., 68 τεε]ρῖ ἀερεῦαι εχ 
Αἱεχ. Ουά. ὅταν παύση ἆναγιώσκων " 

Ε ηυἷα δἷς Ῥταετες σεἴετοῦ απιαῖ Ἰοηυί Τε. 
γεραίαε Ἰπῖετρτε»ς ΧΝΗ. δ. ΧΧ., 7. Ι,. 
τ. ΠΠ. 19. Οεπτεπῖς ν]εῖοιας ςἴπσοεγαπι 
ευϊ Οοαϊςῖς Ἰεστίοπεπ (}άόῤμς ἵπ πιαζς 
βίπεπι τεϊθοῖτς θεά Ιδῖα Ίπε αὐάιςετεπε 
3ῦ Βωγέρέάεν -- ουἵμςδ ν5. 66η "Ολλυ- 
σθε ρταεδεῖ ὡλοδαεμς ο εἴ νετοι όόό6. 
᾿Αεὶ γὰρ οὕτως 5εἁ τεεῖα ε5ῖ νυ]ραῖα» 
ἸΑεὶ γὼρ οὖν πως εἰσὶ κῴκεῖναι κακαί. Ἱπη- 
ΣυπῖιΓ εί πως εἶσὶ, υῖ ἵπ 4γορή, ΡΙι- 

ΠΠ 4 το 
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το ν. σσό. ᾿Εγὼ δὲ τούτου τοῦ τρόπου πὼφ Ατίε ἀνθρώπων. Ιπ. ν. 139 δυσεμπέρατον 

εἶμ᾽ ζεί. ετίαπι εταῖ ἵπ Ρατ. υξ εκ αἰῑίς  εδτάῖε 
Οοάἁ. «Ἰ{ήωεσγαν5., Ρτο: δυσεκπέραντον. 

Ὑς. 669. 1. Τάλανες ν ὦ κακοτυχεῖς] ᾿Απέραντον ππυ]το [τεφπεπιῖης Ίεσιτης. 8» 
Έ]αες απΙΙδΙτΟΡΗΕ , τεεροπάεῃ5 5ιτορηαε ριά Αιτὶίςο5 δεΠρίοτὲδ φὐαπι ὠπέρωτον : 
ν. «όο εἴ δεᾳὰ. {Π (οἆ. Ρατῖς. τηῖ Ρῃαε: Ίος ἵπ «Αγμορή. ἵΝΗΡ. ν. 3ο Ἱλμά ν. 
τας ττισαίτυσς νειςυς εἴἶαπι Ἰηίαδ αΠι- 9039 δυσπέρατον ἵη Εωγὲρ. Μεᾶ. Υ. 648. 

ιτοβρ]ες 5 ετ 6 Ἰπ Ίδιο Οοἆ. ΙεξιΠίΗῖ» Ἅἀπέραντον Υ. 919. 

Ῥτους απῖε Ἠπο ἀποξα  Ῥοδίῖα δεραταν/{ ͵ 

Λειβγανέης» δῖο αὐτεπῃ Ττεδ. ρτίπη]» τά- Ύς.όδο. Φεῦ «Φεῦ , πέπραµται» κοὺ κατ 

λάνες ὦ κακοτυχεῖε / Τυναικῶν πότµοι{ Τ{- Ὁ ὠρθωνταιτέχναι] Ίδία., προϊούσης τῆς τροφοῦ 

φα νῦν τέχναν ἔχομεν  Ἡ λόγους { Ὁτ 1Ώ 60” κατηφεῦς ο ὁ Χορὸς ΦΥσὶν , πΤΤέςτε δεᾖοί. 84 

ἀεπι ἴτες ρηη] Φιτορίιεδ: "λϊες ὦ » ἔκλυεο πιοπειΣ πΙΠΊ]φια αἴεο ε5ῖ, ους Νατγίςοἳ 

ὦ ' .᾽Ανήκουστα τᾶς/ Τυράννου πάθεα µέλεα εὐπι νῖτο Ώοε[ἱβείπο ττσµεΓεπδ. --- 
ὀρευμένας. --- ΤΠ Ν8. 3» λόγους ἵπ αἰῑῖδ 4ὐ0- Ἐκ Ἰδάεπι Φουβές αἀβτπιατι Ροτεεῖ 1εστῖο 
ους ἁποῦις Οοάὰ, Ἰπνεπῖτ //ωβγαν. Οοἁ. Ρατἱ6. κοῦὺ κατώρθωται τέχνη. Δέσποι- 
αιθὰ οῦ τίνα Τοτῖε Εξ α- 5εἶοΙο ΠΙΜΤΑ: γα τῆς σῆς προσπόλ»υ" ΟΙ11ε ϱτπΙῃᾶ νιάετῖ 
τή: Βηγέρ. ΡΠοεΠ. ν. 1265. Αλλ) εἴ- ροϊεπῖς αἰτετα εΧ ἰπτεγργείαπιςπῖο οτίᾶ 5 
τιν ἀλκὴν ἡ σεφοὺς ἔχεις λόγουε. -- πλ ἍΠΑΙΗ ιδεᾖο/ίαδἐᾷ., τὸ δὲ. αἲτ, καὶ οὐ κατώρθα- 
ν5.ᾱ. Ὁἳ «44 εἀῑάῑτ. εχει Μ5 Ῥατίδ. ται τέχνη» ἀντὶ τοῦ οὗ. ἓν τοῦ πραγματοδ 
ΣΦφαλεῖσαι κο ἅμμα λύσειν λένιυ ουποᾶά ς κατώρθωσαν αἱ τέχναι τῆς δούλης. ι 
απαπινίς εἳ ἴπ ὡσᾖο). Ιερατατ» ετ πηίτα ν. . 
7δ1. τενοςατε ΏΟΠ ἀεδευατ βαγμεΜδ. 9 ὅβο,ΤὪ πανκακίστη. καὶ Φίλων δια: 

εὐπι Κόθαμμα ΆεηΠε ἀἰςΦΙΙΓ ς Περίααμα” «Φβορεῦ. ] Ο1αε ἀοπιίπαιι Ρεγάϊάεγαϊ ς 8ΠΙ15 
ἀ]]ιά ειίαπι ργαεῦεεπῖί ΙΠ. Ίος ῥτονεῦιο «οι]εταῖα ἀῑςί Ρ]αεάτας Ροϊΐεται», υδῖ- 

δωῤάάεο αἳ ζεποδίων Οεπῖ. ΙΝ» ΒΙ. «όν ταιβδπΟο ΠΙΟΓΕ» Φίλων διαφθορὲ» εοΓΗῤ" 
ζάθαμμα λύεις] Παροιμία ἐπὶ τῶν δυσλυ- εἶα: δεὰ εκη κια νἰάευατατ» εἰ Γ- 

τόν τι λύειν ἐπιχειρεύντων "αἲϊαίτ Ὁτεταπε τμ» δαφθορεῦ» αιοά Ἠὶς ρταερευαηῖ 

αποάυπι Οοτάϊυπ]ς θἶνο ἐπεχρβ]οσδέ]ο νΙΗ- ἆπο Οοάΐςεν Ἐϊοτ, ( ἵηπ αἳΟ διαφθορεῦ 

ο] αιιοά αμὶ δο]νίεςσετ Αδία Εετεῦᾶ- Φίλων) εἰ Ρατ. οἳ πο 5υππρειπῃ. (00 ζὲ- 

επτ. ροτυταςς ἆᾳ 1]ο ποάο πιι]τα ἰμο Ὅ 2ο ἀταπιατῖ Χρ. Π. οἱ Ματία ἵπ Γμόαπι 
Ρτοςταπῖ .” Ὃ ας. εκ αιάρας ος ν. 947. 
θάάϊεῖοπς Ίτεταε Το]ῖ Ῥοτειῖτ» 4 1επΙ 44εο τι κ ; ἐν 
Ἑσγηοδας Ἰπβδεϊδις »  εἴτος, φέγονε δὲ "Εβρ αἰσχροποιὲ» Φιλίας διαφθορεῦ. 

Ἀλλέξανδρος οὗ (Ρτο 5) κατὼ τοὺς Ἑύρι- τις ἨΒεπιϊφοΠίμπῃ εσὶ εκ Βιμγὶρ. Μεᾶ. 
πίδου Χρόνου. Ῥοιμῖτ ἀπάιπι απτὲ "κασί- ν. ασ4ός Ἱτεῖδιπη αι ἠσεβοπίς αριά 
εὖς Ῥιπασίη αἀρήσετε, «παπι νίπι 1α «Λε. ΧΠΙ, Ρ. 535. Τ). βἴετπῃ εκ Ίος 
Ρτονοιδῖί αἱρίδεετεῖηΓ. ΗΙρροΙψῖ Ίοσο. 41ο γνἱεῖπα ᾳποφιε ἀε- 

τὶναῖα 5µπτ. Ίπ νίτηἰ5 αιάβεῖαε Γεπῖπαπι 
Ἡς. 67ο. 5. Ἐτύκομεν δίκος (6) Ἰὼ φᾶ ᾿Αιῆςο αποαῦε ποτ εοπνεπίτ πιαδομ]ῇ- 

καὶ φῶςι ] Βτο ὦ φεηρςί επι {Πεαίβέο» Ἐ πΙπι διωφθερεὺς» εἀΠοῖταπαι Ρσεοπὲς εἲ 
21 φῶῷ " νειςι5 6 ε5τ ἵη ΡΙΤΟΡΗε Ἰώ μοι. Δομὲ Οὔγγε. Οἱ. 37. Ῥ. 469. Ῥ. διαβολῆς 
Φεῦ » Φεῦ. -- Ψετειπι ὃ ἀεάίν αμαίῖδ μὲν ἕνεκα καὶ Σωκράτης εἴη τῶν νέων διαφόο- 
Ιεσῖτωτ Ίπ Οο4. Ῥαμῖς, Πῶς δὲ πῆμα κρύ- "ρεὺς. καὶ πάντων -- ἀνατροπεύς" 414ΡΛΟὲ 
γω Φίλαι» 9Νπι ΦΕΠΡΙΗΤΑΤΙ ἠ{αγλίαμ. "Όν. ΗΙ. Ρ. τΙό» 98, ΠΙεπΟΤΑΙΙΓ ὤνατρο" 
ως εοπῖεεϊυτα επῑτ οάδεηυΏτηςδ: αΠΏτ ᾿πεὺς τοῦ οἴκου: ---Ἄοδιτο νετδα Ιεεῖοπε 
νυ]σαῦαϊησ» Πῶς δὲ κρύφψω Φίλαι πῆμα. Οοάιοῖ ΕΙΟΥ, διαφθορεῦ Φίλων, ΟΥ εἰργά- - 
πηπς ΥΕΙδΗ6 500 ΤΕΡΡΟΠΑΕΙ ΡΙΤορΏες 6. σω µε" Πϊατας ετίαπι ἵπτει νειεης ενίτθε 
---- Τπ φεφ επί 9» Ρο τίς- ἂν βροτῶν τετ» ποσά, αδί εοππιοάε Πετί Ροῖε- 
Ρετρειατι δεπρίμπι ἴπ Ε]οσ. εἲ. Ραδ, ταῖς ποππυπ σα ΠΟ ί νιάεδαίυς βηγί- 

Ρίάεε 
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κ ΠΗΙΡΡΟοΙΥτυΜἩ. 9 

Ρίᾷες. φάπ]σδε: Ίος. τάπίππν οσϊταῦαια Α Ῥϊαϊαῖεο Ῥ. 303. Ὁ. τήν τε πόλιν ἔξον- 
αἆ ΡΠΟΕΠ. ν. δο[, ποῦ φποά ρυταῦαῖ γἱτ 
Εσϊπῖαςς υδί ἀϊνεισαα Οοάίσμπι εβ5εΏῖ 
Πεετίοπες, εοτειῖς ρατ/δ116.. 1ἱ]απι ε59ε ΡΙ26- 
Σετεπάαπι., 9 µ4ς Το]]εταῖ Πϊαταπ, Ῥαισα 
Ῥοπαπι 1π θ68Πῃ τε εχεπρ]α: ἵπ Πιέρ. 
Ἠες, ν.. 41ος 411 γη]ραϊυτ. 

νῦν παγύσταταῶ 
᾽Αντῆα κύκλον ϐ᾽ ἡλίου πρυσόψοµαι. 

ππε]ίοτ Πε Ιάεῖτεο Ἰεοτῖο ἁποταπι Οοά1« 
εστι νίάετυτ Τ εἴάεπδίιπῃ , πανύσωτον ᾿Ακτ. 
Ρτου:ς δεπθίττ 1ῃΠ Αἱςο. ν. 5ο5δ. υὈἱ ἆῑο 
πηηῖ νεῖδιι 905. σού. εκ ΗεεμῦΌα πηα]ε 
γἰάέπτυτ εο]]οεατί. Τῃ Ό5. ν. 591: 095 
«4ροβ/]ο {εγγῶγω} 21/1 (ή) 

Ναίων» βροτοῖσι στέµω σαφέστατον νέμει 0 
"Ωι πειθόμεσή”. 

ους Ιεσίτηγ 1 {45. Τ,εἶά. νέρει σαφέστωτον » 

ῬΒ 

δραποδισθῆναι» καὶ τὴν γώραν ὠνεῖναι μηλό- 
βοτον " Ιήπς ἀῑσιαπι Εῑτ αἰς. ἐεγοίοιέ 
6Ίαμσας ΝΤ. Ῥ. 479. 1. ἐκτέτριπται 
πρόῤῥιζος ἐκ Σπάρτης. 2617. Αεῃ. Χ9 
α94. Βιαμζγ {οἱ οµ1Ώ σέέγρε νἑάεὐἰὲ 
ᾖΑγοςµῥώήτε «οπι: αἆ ΓΠεγοάοιἑ απο: 
ὅπε Ίοεμπι ποηπι]]α ποϊαῖα 5μΠῖ». εἳ ἃ 
βεγΦ/έγο ἵηπ 4γ. ΒαΠ. Υ. 505. 

Ἡς. ό8ς Οὖκ εἶπον , οὐ σῇς προὐνοησάμην 
Φρενὸς» Σιᾷν»σ] ΑΙΟΙ αϊάειι δεραΓαῖῖα 
Ρορῖϊα Οὖκ εἶπον αεεῖρῖ Ροδ5ΗΠΤ 419 5εΗΣΗ1 
Τεγερί. Απά, ΠΙ, 5, 15. 4η Π0η α)νὲ 
ᾖος έστε [γής Ἱῖο νετο Ἱππφεπάα 5αΠῖ 
Οὐκ εἶπον σιγῷν' τι τεεῖε ιδοᾖϱ/. οὐχὶ 
τὸ- προπετὲς τῆς διανοίως προνοουμένη» ἐκέ- 

λευον σιωπῷν.  Ὀϊχειαι Ῥμαεάϊα ν. 5300 
Μή μοἱ τι Θήσέως τῶνδε μηνύσῃς τόκῳ. --- 
Ἠαες εἲ Ρτοχῖπια οἷο ἴταπδιη 1 1η 5Η3Π1 

εε αριᾶ }ηέπ. . ἂε Νοη. Ῥ.4ο. Ο. ο Ἔτασ» «{ωοίο; Χρ. Π» Υ. 197. 
Ίος Ρτείοττεπι: Μαίει --- γέμων εσι αριᾶ 
(επ. «442. Ρ. ὅ5. 15. Οῦ εαπιάεπι τα- 
εἴοπεπι ἴπ Ττοαςίπ ν. 93. Ρῖο θεοῦ Ἡρας. 
πιροτ Ἱεοτίο πμ  νίάετατ΄ Οοά. Εϊοτι 
θεῶς Ἡρας. Νε] ες Πῖς ραμεῖς {Πτε]]ϊσε- 
ταγ, αὐίά νε]ίπι ἵη 51π]] σας: αὔδαπε Οο0- 
ἀῑεῖοις πι] ἵπ τα]ίοας τεπταπᾶυπι αἲ- 
Ῥήτοτ. 

Ὑς. ό8α. --- Ζεύς σ) ὃ φεννήτωρ. ἐωὸς 
ΤΠρεῤῥιζον ἐκτρίψειεν» οὐτάσας πυρί.] δίς 
ΔΙµκαγαν. εἀϊάῖτ εκ «6ο. Ρατῖδ. τας- 
Ῥ6ι ἐπάεπι αΏμς 4πσοαμε Οοάες: 1π Ε]ον, 
εταῖ Ζευς ο ὁ εννήτωρ "- ἐκτρίψειέ σ’. 
σε Ῥρεης- 1]]1οά Ιπ 5ἱο 4πσαμε τερετίίδ5δα 
6μάβίογει ἀταταβτῖ5 Χρ. Π. Πιοπδῖταηϊ 
νο». 941, 9 

Αὐτός σ’. ὃν ἐλπὶς παιδὸς εἶναι πατέρων 
Τ1ρόβῥιζον ἔκτρίψειεν» οὐτώσας πυρ/. 

Ξυπῖ Ρεπες πιθ νεΙ5ΙΙ5 α]ηποῖ εκ ΕΠεςΙ 
Ῥτοίοδο ποπάμπι επί» πιεπιοίαῖ {Π 115 
Ῥοξία 

πόλιν: 
Πριάμου βία πρέῤδιζεν ἐκτετριμμένην. 

Τωϊτοῖοτ {7εγοάοίε Ῥαωτα μίαν ΠΠ». Ῥ. 554». 

5. ἐκκόψαι προῤῥίζουε τὰς Αθήνας», «2{ήέηας 
Γης εὔνε ἀεενώα»: αποά {πουγαίέ Ιπ 

- κ 

Οὖκ εἶπενο οὐ σῆς προὐνοήσωτο Φρενὸς ». 
- .) 4 - Σκοπεῖν ἐφ᾽ οἷσι νῦν ἑκὼν ὀλγύνεται 

ν 3 -- ΄ 

Σὺ δ' οὐκ ὠνέσχου" τοιγαροῦν γγοίης τάχει» 

Ὑς. 68ο. Οὗτος νὰρ. ὀργῇ συντεθηγ μένος 
Φρέναςο ] Β]ασει 7ο. ποςῖσί Ρ/εΓ5ομὲ εΟἵ5: 
τεοτῖο Ἰεσεητίς, νῦν τεθγγένος ' Ίος αάπὶ» 
Όεατ εἴἶαπι ἴδίο δεῃςι !τασίοΙ» οοπΙρο»!»” 
ταπ αΏδί Έοττε ποῃ. Ιπγεπίετατ» νῦν Πο 

Ὦ ψ]πι ςηαπι Ἡαυει: η α)ίε ας εἰ ἑ]- 
{σοϊαδε]σο 11ο ἐποίίαμο Ίτα Πρεῖ καθ’ 
ἡάῶν πατρὶ σὰς ὠἁμαρτίας ' ἀὈῖ τεετε σὼς 
Ῥτο τὼς τεεερῖτ ἠ{ωεσγανίως» αιοὰ Ρῖαε- 
Όετ εἳἵ Οοά. Ρατῖδ. ἵῃπ απο ἀθεδὶ ν. όο ». 
Ἐρεῖ δὲ Πιτθεῖ τῷ γέροντι συμφορᾶς ο Εἴ 15. ΄ 
αἴτγ 1ῃ ν5. 609. Πλήτει δὲ -- Ἱπο ψετο» 
Ἰλήσει τε πῶταν γαῖαν ἐνδόξων λόγων», Ὀἱδ' 
εχμίσεῖ τας, Χρ. Π., ν. 9ἱ2 Εἴ Υ. 06ο 
Απίπηις ἐμολαίως ἴτα, Οἱ6θ9 Υε] αἰῑα ρεῖ- 

Ἐ τΤραΤΙοΏ8 ». ἀἰεῖτιτ Ροδεῖβ τεἠγμένος 
ὀ8Υ5 τεθηγμένον ἀῑχιτ ει «4οἱζσηηάδ Ιάεἴτ: 
εο ποῖαιας «ῤ5/οΓε/ξ Ἐλετοτ. Η1. Ὁ. 
1σ9, 7. 4ετοῇ}ά δερτ. ο. Ἔπευ. ν.σο1» 

ια. 3 3 υ. 

Τεθηγµένον ταί µ οὐκ ὠπαμβλυνεῖς λόὀγῳ 9 

ηοέσίι πιε νεγδὲ οεγ{ε 0η /α1{σα- 

δὲ: πητίοας. 1]ε νετοίδ ορροπ!ϊ τραχεῖς 
καὶ τεθηγµένους λόφους» ΒΙθΘΙΠ. Ὑ». Υ. 90δο 

νας 
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νατῖϊς πιοτῖρις εοπεῖτατί Ιπσιαπῃ γλῶσσαν α Εἰ δ᾽ εὖ Υ᾿ ἔπραξ ἂν, κάρταγ᾿ ἐν σοφ»ἴσιν ἦν» - 
τεθηγµένην ἀῑχίτ δορᾖ. Αἱ. Υ. 585. Είπδ- 
8ειπ δορβοσλὴς εκ Ρετάίτο ἁταπρατε έἔτας- 
πιοπῖη 1εσίίιῃ π δεΛοῦ. αὰ Εωγέρ. Οτ. 
ν. 4909 

Οργὴ φέροντος» ὥστε μαλβακὴ νοτὶς 
Ἐν χειρὶ θήγει» ἐν τάχει ὃ) ὠμβλύνεται. 

Παῖϊυς νετο νειδις γυἱτίηπι Πίατας πιοή- 
Φἴταϊς 15 νοα νοτὶς. -- Εοτῖε 5οτίθε- 
ἀππῃ» ὥστε μαλθακὴ κοπὶς (αι ἵη Εωγιρ, 
Ογε]. ν. ο. Ε]εςε, 836 εἴς.) 

Ἐν χειρὶ θήγοις» ἐν τάχει ὃ) ὠμβλύνεται. 

πγοίως ἵπ 400. ὰε Ἐστ. Ναϊ. Ρ. 141 
ἀεαῖτ Ιδίᾳ νε]υτ ΤΑεραεείσε. 

᾽Αλλ)’. ὦ τάἆλαν Θυέστα ., καρτέρει δάκνων 
Ὀργῆς Φαλινόν ' { παρακελεύομαι δέ σοι ) 
Τιθέμενος εἶν ἄὤλλοισι µυρίοις 

8εά π]ῆπια, Τιθέμενος εἶν. εκ «οπἰθετιτα 
βυπῖ (Γο/4 ποῦ αἀπιοάμπι Εε]εί: νοῖμς 
1εε[ῖο ε’αῖ», Τεθηγμένον ἓν --- ἄ1ι8ΠΙ εστθ- 
δῖε εοιτὶοῖτ ΟΙατ, Αη Κεμέας: 

Δεδηνμένον ἐν ἄλλοισι µυρίοις -- 

Λ1ογάε Πεμ 4γάέ» φοᾷ σσέρε αὐλας 
2090/4911. 

Ἡς., 606. Τὸ φὰρ δώκνον σοῦ τὴν διάγνωσιν 
πρωτεῖ.] [Πὶ5 ἵηπ Οοά. Ρατιδ. αἆδετῖρταπι 
1ητετρτεϊαπιεπ{ῖ 1060» τὸ λογισικὸν σοῦ νι- 
κᾷ' νε]ατ Ιπῖείρτες «{οῤή]ε Ταίως ΤΠ. 
Ρ. 127. ἡ ὀργὴ » πεβιυλακτοῦσα τὴν καρδίαν » 
ἐπικλύζει τὸν λογισ(ιὸν τῷ τῆς μανίας ὠθρῷ. 
- 1Π νδ. 607. αἀ εἰ δέ. αἀδετιριηπι 
1 εοάεπι 004. ὠντὶ τοῦ καταδέξµ. ---- Ιάεπι 
ν5. όοο Ἡἳ ετ Ε]οτ. εχμῖρει φοτίρτΗ » 
αἶειτ εχ Μ55. νι]σαν]ι ἠ{ωσγανίως» εἷς 
4Πίε εάϊξιπι, Ζητοῦσά γ᾿ εὗρο Φάρμακ᾽ 
οὐχ. ἃ ᾿βουλόμην, 

Ὑ5, 7οο. Ε/ἰ δ) εὖγ” ἔπραξα. κάρτ) ὃν ἐν 
σοφοῖσιν ἦν. ] δὲ νεγο γε; μὲβΙ δέμε σ116- 
οΕισή1δέίν γάίάέ παβίεης γερωέαγεγ; Πρὸς 
τὰς τύχας γὼρ τὰς Φρένας κεκτήμεθο ζ- 
ὤ[εαγε Πά7ηᾷέ 5ἶνε οοπαέ/ἑ ΡοἨάεγαγε 
0/2/1149 ελ ἐγερίη. ---ΝέΦΙΕ ἔπραττον Ἰής 
Ί9επ] Ιηνεπίϊ, Ώθς κάρτα φγ ἐν ἐκ Ὁοά, 
}ατῖς, δε δἶνε Ἱερεί» 

Ὀ 

δει» Ρτουτ νη]ρατῖ 5οἱεῖ, πμ] ατοῖττος 
1ΠῖΘΓθ665ΕΣ5 ΏθαιΙθ πέσεδδε», υῖ Ὀΐς ηος ἴπ 
νοτςα νοσμ]α 5ετίσατατ ὧν επι ΕΠεαιή]ος 
ευπι δεπιεὶ Ρροδῖῖα αέηιθ α ἦν τεξειτί 
Ροςδῖϊ» απαπι 84 ἔπρεξχ. -- Φεηπεπίεπι 
νοσµπῃ (γοζζς τεαϊαϊτ, Λα 1161 ΕΙΗ 
ἠαδεπιως 5ης) επ ἐνεμέδιω. Ο 1απι νΊτα 
«εοπιργοῦαῖ αποϊϊάίαπα», 5επτεη[ίαπα Ιδίαπαι 
Ἡαδτοτίεϊί 5αερε νεϊῖετες αἀπμίοιεταπῖ εξ 
0Γ4ἴ0τθδ» 4ποτΙπ φβεάαΙπ Ίοσα εο]]ερίε 
ΔΝ. 4ὐγσιρης ἵπ ἶδία (σεγομ. Ρτο Ο. Β4- 
δίσ, ο. 1. ᾖος ϱ/εγωήηφµέ Γαείηγως, ωέ εο- 
φέλέᾳ ογεμαῖς Λοβεγόπη 3 εἰ, ο δέπε 
ζωΐά ϱ/0σέσΣΕΓΕΣ 2 7184/42 ἐ]λήη ϱγονλάήσ- 
δες οζ φέθδ ΠΙΑ} φεμδέε οσαμάσς 
εεττᾶ αωσα/πμ. Ῥ]βεάτα Φεηεοαε ΗΙΡρΡ. 
ν. 505» {0πείάα φΗαεζαῃ σεε]εγα 56” 
εειρώς Γποῦέ. -- 1 ΡτοχΙπΙΟ Υ5. 7οο, 00: 
ἄεχ ἆαῖ Ρατῖς. Η καὶ δίκαια ταῦτα" πιτῖ 
γυ]σαῖα Ρ]ασεῖ» ᾿Η φὰρ δίκαια ταῦτα κὀξ- 
αρκοῦντά οι" ἠάεσοέμε ἑωοίῶ » πι ἠγφωὲ ῥ/ζ- 
εεγε ῥομσαϱέ5 5υΠἳ επ]πι τὰ ἀρέσκοντα » δῖ- 
εὐῖ ΗΡΙ Υ. 9785. εἶ τᾷδ ἐξαρκεῖ πέσει. 
Δά ν5. 5εᾳ. αἀδεπρίαπι ἵπ οράεπι 0ος 
Ἰσολογ εἴν συγ χωροῦσαν. Ὠ]εῖτ Βαεάτα, Τρώ- 
σασαν ἡμῶς εἶτα συγ χωρεῖν λόγοις" 5 ο12 
Γῶ1412 04 γης {πέλΙς 26Η 
γεγθὲς οοΏσεγίῶγέδ: συγχωρεῖν λόγοις Ἰῖς 
Ιάεπι Ῥαεπε νἰθειᾶτ» αὐοά αἰίας ἀἰεερατας 
ὁμόσε χωρεῖν τοῖς λόγοι. ΊἵΝΟΠ 54Π8 4 ὐαθ 
τες νυ]πις ἱπτυ]εταῖ εαάεπι ΟΡεπ ἔεττα 
Ῥ]αθάτας Ροτεταῖ: οἰαπινῖς οὐ µόνον. ὧς 
Εὐριπίδης Φησὶ» τὸ Τηλέφου τραῦμα», 

Πριστοῖσι λόνχης θέλγεται ῥυήμασιν " 

ὠλλὰ καὶ τὸν ἐκ Φιλοσοφίας ἐαφυόμενον εὐφυξν 
σι νέοις δΗΥ μὸν αὐτὸς ὁ τρώσας λόγος ἰῶται ν 
ϱ/ωατεᾖ. Ἑ. ΠΠ. Ρ. 46. Β. 41. Δ. αι 
η τεπι ΡΑΑορέγαί, [ιωθίῶμε» «4ε)ζΠὲ» 

Ε βΙἰοτυπιαπε ἁαπῖατ θἰπι]]ία, 

Ἡς, 708. Αλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπελθε., καὶ σαυ" 
τῆς πέρι Φρόντις ἐγὼ γὰρ τώμὰ θήσοµαικα- 
λῶς.] Δά Όεποπεπ Ριαεάτα Ααοζμιςς 

/ ας. Ἰαῤσε 119έ ὖε οἱ αἲε 03 5ογ{ οέ- 

Φ4ογζὀήε. 
η Ὀγανιαίε Χρ. Π» νΥ. 205. 44 ρτοάίτο. 
το αἰαή5 ἀιχίδ5ε {οησς 

Αλλ' 



ΙΝ ΕὉΕΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ. 

3 - 2Αλλ’ ἐκποδὼν ἅπιθι, καὶ σαυτοῦ πέρι 
Φρόντιζε» π᾿ αὐτεῦ δ᾽ αὐτὸς εὖ γε θήσετοι" 

ν ϱ ρη ν ε 
Σὺ δ᾽, ὥσπερ εἶκὸς κατθανῇ κακὺς κακῶς. 

Ἠίπε [αοῖ]ε φῖδ ἵΠ 6ΑΠΙ νεηῖτει φΗδρί- 
εἴοπεπ» νειδιµπῃ ἰδίοτῃ Γεητίαπῃ οἶ]πι 
Ἠαο ἵπ εεάε Ιεεῖαπ., εἰ Ῥπαεάταπι Πιο- 
τίευταπι Ναιτίεῖ πιοιτεπι Ρταεάἰχίδδε » 
ἀἰερπάο » ι 

Σὺ 9’, ὥσπερ εἶκὸς » κατθανῇ κακὴ κακῶς. 

Ὀτταπι ἴ]]α ς1δῖ πιαπης ἱπτ]ετίξ., αἩΠ 41Ο 
πιοᾷο Ῥετίαετίξ», Ἰαῑεῖί » απὶά επί ἰδῖα 
ἔπεῖυπ δίτ πυ]Ίετε πο νετΌο ομίάεπι ἵΠ- 
ἀῑεανιτ ΓΒγέρίάες, Ρτορίετεα ἴμτε ποῖᾶ- 
τής Δ. ἢΑ71ήη0έο οσα το; Ίβεσεγε ἄες 
ες. Τοπ. [1]. ρ. 937. 998. δεά νεῖ- 
5ι15 11]ε ἀταπιατίς ΟἨτῖςτ. 919. Σὺ ὃ, ὥσπερ 
εἰς, εΗΠπρτης εδῖ εκ 4. Μεἠεα. 0ί 
115οπῖ ἵνεᾷεα αὖα πποτῖε Ρετῖτεῖ Ρρι8εζἶ- 
εἷῖτ ν. 1386. -- Ώε 5 Γοτπυ]απ., τῶ- 6 
μὼ θήτοµαι καλῶςο ηεὺς ἐρσα 2εὐΗς 7εοίε 
οσο ή72; εἲ ἀε τεῦιις Ῥπαεάτας Ι1οᾳμεπιῖς 
Νυιτίοῖς νετρα εχ ν. 591 ταῦτ᾽ ἐγὼ θήσω 
καλῶς», 1. Λωεγ. αἲηϊρῖτ {ε Ὑειῦ, Νεά, 
1. 6 47. αὔθτυπη Ὠαές τεβτϊτηϊ Ρροϊετίξ 
{ήαπάηπο Τ}}ή0 Ὀἶδς. ΧΧΝ. Ρ.:ΟΙ . ]. 139 
πούτῳ δὲ ἐξαρκέσει ἂν καλῶς τὰ ἡμέτερ 
65: οἱ νυ]μαῖα νοκ ἔθη νατς Γυῖτ πιο. 
αῑς τεηταῖα : αἶτετα Θ/Σ/ομιγαίο ΔΕΝ. 5.Π. 
Ῥ 05ο, 7 ἐστάλη ἐς τὴν Ῥώμηνο ὡς τὰ 
ἑαυτοῦ εὖ θησόµενοςε. ἃ νἰςειπί5 Πτετῖς νοςι]- 
1 εὖ {ιεγαῖ εἶ]δα. απαπι αάΠῖδεῖ αἵ Ίη ἴδια 
ξοτωυ]α ΒΑ//ουύγαίζως ἂε Ν. Α. ΝΠ. Ρ. 
91ό» ιδ. ΥΙ.1. Ρ. 350, 13. Βοτπυ]απι 
8Ι1Ο Πιο[θ ἵτασϊανΙςξ 1Π ωοίαηι Τ. 1, 

Ρ. 45. 480, 

Ὑς, 719. Σιγῇ καλύπτεινο ὢ νθάδ᾽ εἶση- 
χούσατε ] ΡΙΟ καλύψαόθ᾽ εκ ΠΟ Οοά. θ410- 
αγονέις τεεερῖτ καλύπτειν» ΙΠνεΠΙΙΠΙ εἲ 
{π Ε]οτ. ἆπο Ῥταερεπῖ καλύψειν " πΤτπι 
Ῥτοῦετυτ ραἵηπῃ τεξετῖ. Αά «ἈοτμΙη Έω- 
σιρίάἠ Μεάεὰ ν. 9505 Τοσοῦτον οὖν σου 
τυν χάνειν βουλήσοµαι. --963. Σιγᾷν' Εκ 
δοβήοε{ες Ῥηπεάτα ὡ{οδαεμς Ίος ἆπο α!1ο- 
οὓς νετδης 5εΓνανΙϊ Ρ. 4595 48. 

Σύγγγωτε. κῴνάσπχεσθε σιγῶσαι' τὸ γὰρ 
Τυναιξίν αἰσχρὸν ἐν γυναιξὶ χρὴ στέγεἰγ. 

χφι 

Α ιτ Μεάεαε πιπ]ῖετες Οοτϊπιμίαο, Ῥῃαρ« 
ταςῬ σοπππιίδδα 56 ςεἰαἴΙΤα5 αΤζΔΠΦ Ρο|- 
1Ισεπτιτ ΄ΤΓτοε2εηίας: 

ὌὌμνυμι σεμνὴν "Αρτεμιν Διὸς κόρην., 
Μδὲν κακῶν σῶν ἐς Φάος δείξειν ποτέ. 

Ἱεσίταν Π]ς ἴπ ἆποῦας Οοᾶἆ, ἴ]οτ. ο 
Ῥατίς. δεῖδαι" --- ιδεβο/αιέες, ὀμνύουσι» 
Ἰπα ιτ, οἰκονομικῶς" λύοιτο νὼρ ὢν τὼ τῆς 
ὑποθέσεως. εν Γαύι]ας «ἱδῥοσεί/01έ ἑμγῶμ)ς 

8 εΜέως α ο έῃ ὤγδα λεία ϱεγά115οί δοξ- 
Ἴσε, Ῥεπαεῖ επἶπι αὮ Ίος ᾳΠοαμο β1]εῃ- 
Πο Γαρα]α. Ώιο 5απῖ ἄε΄σποτο {ογῶιέὲ 
Ριπεεερῖα» {416 τεδεί εοηημέσια» Ἀἰἴοταπῃ» 
14 δο”Η5 Γανεαί: 4ΠοτΙῃ Ἠος ἵηπ Ηιρ- 
Ρο]ψιί φποαφπε εἶοτο νἱο]ανίτ Εωγέβίος, 
Αἱπά ῬροθεσατΙτη Ῥοξίας εχοιςατο ΠΙΠΤΙΕ 
Αγωπιοεμς 1 εβρ . Τ. ΠΠ, Ρ. 920. 
εἲ 5εᾳᾳ, 

Ὑ5. 715. Καλῶς ἔλεξας ] Ὁςιιαἰβκίπια πι 
Σωγ1ρίας Γοτπιη]απῃ εκ Εἰοτ. Οο0ά, τεριῖ- 
τη]. ΡΙΟ Καλῶς ἐλέξαθ”' 58ερε σίο» Ἱξ 
ηοτΙΠ» ΟΠοτπ αἱ]οᾳπμΠτατ Ρετδοπας 
Ττασίσαε Πππετο 5ἱηρι]ατῖ: Καλῶς ἔλεξας 
Ἱερίτατ ἵπ Βιγέρία Ἠες. Υ. 1οού. ΟΓ. 
ν. δο0. Αἷς. ν. Γ1οᾷ. Γρ]. ἵῃπ ΑΙ. ν. 820. 
ἵπ Ταυτ. ν. 507.766. 9οο. ΒαεςΠ. ν.οσι. 
Ηετας]. ν. 796. Πε]. ν. 149. 15”. Ίο. 
ν. 6µδ. Ε]εε. ν. 630. ἵπ δοβήοσὲ ΑΙ. 

ϱ ν. 94. Ἰ]αά ἱρδιπι ττε» Οοάίεες οχΠῖ- 
υεπῖ {Π ΓΡωγέρ. ΟΥ. ν. 11Ο. Ρτο ᾿Ορθῶς 
ἔλεξας φποὰ Ραμίο απῖἴε 1ο Ροβῖειπα 
ν. 10ο» ἵἹῃπ Ι0Π. Υ. 745. εἲ ἵῃ Φορᾖ. 
ΡΠΙ. ν. 341. Ρταεῦει εἴ ἵπ Νπε5ο. ν. 307. 
0ο. Ἐ]οτ, -- Ἰπ ρτοχϊπς αἲΠ Οοάὰ. 
αριὰ Δ/ωισγαν. εκπῖΌεητ ἓν δὲ προςτρέπουσ᾽ 
ἐγὼ» Πω {λα οὐσεεγαης εί Γαείῶςς, 
Ἐὕρημα δή τι (δῆτα Μ55. Ε]οῦ. ετ Ρατῖς.) 
τῆςδε συμΦορᾷς ἔχω" 4παε δεᾖο/. ΠΟΠ Π]β- 
1ο αεεῖρῖϊῖ ἓν μόνον Ίχμα τῆς συμΦορῶς εὖἷ- 
ρον. δ"ρταὰ ἴδηι ἀἶχετας ν. 60ο. (ὃν οἶδα ) 
πῶν νῦν παρόντων πημότων ὦκος ύνον. 

Ἐ 

Ὑς. 715. Αὐτὴ δ᾽ ὄνασθαι πρὸς τὸ νῦν 
πεπτωκέτα ] Ῥταεεβεδδείαι» “"Ωστ) εὐκλεᾷ 
μὲν «-- δεηΠῖ ἀερεῦαῖ». Αὐτὴ δ᾽ ὄνασθαι 
οοΏδίαἩς 5116 Ἱΐςο Ἱτείαπι ρταενα]ηῖτ Όο- 
ἀϊσίδας., ἵπ αιίδυς εταιῖ Αὐτή τ᾽ ὄνασθαι. 
ὤ-- Ἐκ ρε γερμ τὰ νῦν πεπτωκότα 

11 εοπι- 



45 κα  ν. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣΦ 

«οπρατατῖ ἀεθεπι επι Ῥ]ταςί ν. 710. Α Τῃ Εγὲρ. Μεᾶσα ν. 1194 Ῥτο Λέξω δὲ 
τώμὼ θήσομαι καλῶς. ὉΌὉυαπάο» ααοά 
ππαχίπ]ε ΟΡΙ15 εἴαῖ» ΠΟΠ οθείάεταῖ» 1] ]αά 
αιιοά «εεϊ]ἀεταῖ Έοττε» νῖταε 5µ86 Ίβετιτα 
εοττῖσετε εοηςτϊτηϊτ Ῥῄαεάτα, αἴηπε ἵτα 
νε]: ἑτέρῳ βέλῳ τὴν πρὶν ἀστοχίαν θεραπεῦ- 
σαι» Ὁῖ Ρτορτίε Ιοᾳ τς ε5ιτ ᾖοίση, ἵη 
Απιοζι Ἑ, Π. Ῥ. 415. ΄Γεβδετατπι Ἱ- 
ἁππι ρτοςυ] ἀποίο Πΐς τεδρεχίτ ξωγέῤῥόες, 
8 ϱἳἩο Εοτῖε ΡΕΙΠΙ5 ἴδῖας αἆ νίταπι αποιῖ- 
ἁϊαπαπι Γοτππυ]ας τταΠςτη]{τ β/αίο ἂὲ Ἐερ, 
Χ. Ρ. 604. Ὁ. βουλεύεσθαι περὶ τὸ γεΥο- 
νὸς» καὶ » ὥσπερ ἐν πτώσει κύβωνο πρὸς τὼ 
πεπτωκότα τίθεσθαι τὰ αὑτοῦ πράγματα » 
ὅπη ὃ λόγος αἱρεῖ βέλτιστ’ ἂν ἔχειν --- (καὶ) 
«εὶ ἐθίζειν τὴν ψυχὴν ὅτι τάχιστα γίγνεσθαι 
πρὸς τὸ Ἰῶσθαί τε καὶ ἐπανορθοῦν τὸ πεσόντε 
παὶ νοσῆσαν. «ΟΠΕ. Γή. (σαΐσᾖεγ. ΑΔ. Μ.Ρ.ς. 
ΧΧΙΣ., Ρρ. 741. εἲ Τ. ΕΗ. ἵῃπ Γοἱαμ. ). 
456. 6. δια Τεγεπέω 8ΗΠηδΙ556 νἱάετυτ 

πῶς ὤλοντο. 5ετρεπάμπι εκ Οοά. ΕΙοτ. 

Λέξον δ᾽ ὅπως ὤλοντοι 

ῥεαπεητίς νειδας Ροτπ]α Ἐδφημος ἴσθε 
Ίατετ αραιά «ποπιοπίμηι Οταπιπιαϊῖεμπι 11 
᾿Ισθι Ῥ. 7Ζό. ἵες Ττασίεις Επὶτ πεαπε 
Οοπίεας ΑΒηβήεππως ἀῑειιδ: Απεϊοσιιπα 
ΙπάϊσἜ ποιπεπ Π]ιὰ εἴῑσίατας», 6 τεςΏτιιᾶ- 
τας «42ο Τταριςοϊ, ΣΟΙΦΑ3 Ειγέρίώς 

Β 5εΠα]5ς 

Εὔφημος ἴσθι μοῦνον ἐξορμωμένη- 

ὃς, 754. --- Κα) σύγ᾽ εὖ µενουθέτει. Ἱ 
{αγ κ/ωμάο 5ετϊροπάμπι ΥΙάεΙΙΓ νουθετεῖς" 

βἶνο μή µε νουθέτει. ΠἨεαεβίο δετναπάυπι 
αποά να]σατητ. ιδοβο]έστίσε σετῖε Πεεῖαπῃ : 
2101 {ηοίαγ Η1γέοίς ἀλλὼὸ πρὸς τὸ χοηστὸν 
εὖ µενουθέτει. -- Ῥαιμ]ο Ροδὶ ν8. 7α7. ες 

εκ «επί Ίουο. ει]Ἡ9 πουῖφ Ππίίηπι ο Γ9ά- ΕΙΟΣ. δεΓῖροΙ» πικροῦ δ᾽ ἔρωτος ἧσση- 
δειγανἰτ ὁ2ούσεως Ρ. 500. 15: 

Τοιοῦτο τὸ ζην ἐστιν , ὥσπερ οἳ κύβοι: 
Οὐὖ ταῦτ” ὠεὶ πίπτουσι». 

19. 7σα. Θανεῖν' ὅπως δὲ. τεῦτ᾽ ἐγὼ βου- 
Ἀεύσομαι ] Βεεῖιε Οαηεγὲ εοττεοτΙοΠεΠι 
τεεερῖτ Δ6/3ε.. ΡΙΟ γ]τιοδῖδ.» ὅπως δ᾽ ἐγὼ 
ποῦτα" Ῥτουῖ Ίο εοπῖεσεταῖ», ἸΙεσίτατ ἴπ 
Ξ1ο5. Ρατίς. αΠϊδαιπε Οοἆά. δεήεζσε Ῥ]ι8ε- 
ἅτα ΗΙρρ. ν. 255. 

Φεεγεία ππογ5 εξ» ΦΗσεγλίώγ [αἱ 6εΠα» 
{ζζωέοπε γαι [ηέα72 εἴς, 

41186 τεσί]ας οπι]δίδδεῖ. Ώοα πηιτῖοϊ παῖί- 
ταπᾶα: 5εᾷ 5ο] Ῥπαεάίαε εχίσεηἆα. ἵπ 
Όεά. δέπέσαε ἰοεαδῖα Υ. Ίοῦι. 2074 
τά 7015 γρ Οµζεγαίω;. ΕΙ 

149: 

{δὲ οοήθερΗ! Γωγέᾳς» εν]οία΄ οοογε» 
Πεεγενέέζμε 1Πογὲ ἑεπαρώς σερώπε ρα 

21ο µ710:Ε 
Φλέρέε. 

Αεπ.ΙΥ, 475. νοεε ὅπως 3045 δἱρηίΠ» 
ερίυτ: «4γήοβήαμές Εν. Υ. δο 

Ἀράτιστον οὖν νῷν ἀποθανεῖν' ἀλλὰ σκόπει 
"Ὅπως ἂν ὠποθάνωμεν ὠνδρικώτωτῶ. 

ῥήσομαι' Ρίο ἴοτιπα νιὶσατα ἠττηθήσομαι 
Αιτῖςα αμϊάεπι» πες νοῖεΓῖδ. ἴαππεαπ Δῖ- 
Πεϊσπ : Ἔῥωσγάλαες εἰ τασϊεϊ δετίρετθ: 
5ο]επτ, ἵησιαι θΙπη]απι. ἠσσῶσθας αιοᾶ». 
τεεῖαε δεΠρίμπι», εαάεπι εἰΙρεσα 5τΓαςζ»- 
τα Ῥταεῦεῖ Τάμεγά. Ρ. 293» 01. Ῥ. 2759. 
84. 470» 7ο. «Βιέρέάζες Πες. Υ. ἴοςθι 
Αἰο. ν. 697. Διτοὶ,. ν. 15. αἰαιοιίεδ 
επίαπι δορήοεῦες. 

Ὑς. 728. ᾽Ατὸρ κακόν γε χ᾿ώτέρῳ γενήσο» 
μαι Θανοῦσ’, ] Ψεια 5ΗΠῖ δἵπε ἀιδίο 448 
5οπ]ρῖτ {7ε/ζοάογως. ΠΠ Ῥ. 374. ἄπελπι- 
σθεὶς ὁ ἔρως οὐδεμίαν ἔχει Φειδὼ τοῦ ἐρωμέ- 
νου. εἲ Ρ. 499: οὕτως ἠδύ τίσι καὶ τὸ ὠπόλ- 
λυσόρ:, ὅταν συμβαίνη τοῖς ἐχθροῖς ἐπαπόλ- 
λυσθαι. Ῥ]ιθεάτα ιδεηεεᾷέο Ηἱρρ. Υ. Το. 

Δεσεγαπι 1ρ5έ. εΓΠΕΤ αἰφε 14ήγο: 
22/1 ἳ 

7εμέγε αγζωαηηµ»; σοε]ε}ε απ: 
ΚΟ ΤΟΚΝ 

Ἐμππας Οσμώ Ἡ, τόό. 

σερ οεγἐ2 ΠΟΛ οοῖα οσο: /ή1εεδὲα 
τω αἲῑε 

δσηρωές ος πες δή)Φέα5 Γεγαγ ἐΠεοπιβίαέιεΣ. 
σα 11065. 

νεο σχεα σεθΓι» Γ/ΗεδΗΓέγ Υὴείογ.. 

αμαε. 



ΙΝ ΕῦΌΒΙΡΙΡΙΣ5 ΠΗΙΡΡΟΙ ΥΤΟΜ. η 
{λε Γοτίς βοτὶρθετίε Ῥοδτα Τ,αιῖπιδ, Πθ- Α Γ)εσὲβίο ρτοῦαηῖα» Γοβτιήξ, Ἠνθώ τε ποβ" 
ποτ Ειρίάεαε Ῥμασάνας, ἨΗαδεπί οἶπι 
Π5 ο ὐαη ἆσπ σοπνεπἰεηιαπι », ἀἰνειδὶ 
{ΠΕΠ ΟΓειδαε νειδη ἴἵη Εωγίι Ίοπε 
1511, 

Δυπήσομέν τιν ὧν (Ε. οὗ) λελυπήμεσθ᾽ ὕπο. 

εἰ Ηαεπιοπίς ἵπ δορῥοεδ Απιὶς. ν. 7όο. 

“Ἡδ᾽ οὖν θανεῖται" καὶ θανοῦσ᾽ ὁλεῖ τινά. 

Ἱνοδίτο νειδι ΟΌοάϊοε Ἐ]οι, εἲ Ῥατίς. 
θατέρρ Ῥταεδεῃι : πιϊΠϊ Ρρταεδίατε ν]άοτιατ 
καὶ ἑτέρ. πιοῖε, 5 5οἰεπιπὶ, εοπίῖτας- 
τωπῃ η ο ᾧτέῳ' Ἱπ Ὀαηαᾶς Έταρπι, ν. 
17. νίαϊτ {εσίβίως δετ]θεπάπῃ » 

Ὃς τῇςδέ γ᾿ ἄρξει «᾿ ᾧτέρας πολλῆς χθονὸς» 

ΒΙΟ θατέραως. Με]απΙρρ. Υ. 7ο 

Τιέπονθας οἷα γ᾿ ὥτεροι πολλοὶ βροτῶν. 

Ξ9ΠΓ. ΒΗβρΙ. ν. 275. Ἐ]εο. ν. 1098. εἲ 
δεσίσε αάἁ Ιδῖαπῃ ταῖΙοπεπι (0110 ΝΕΙΣΙΙΠΙ 

ἵῃ ὦ]οδ. (6ο Ρ. 439 

Πολλῶν σφἑδρ᾽ ὄντων χ᾿ ἁτέρων ἐν τῷ βίφ. 

Ὑς. 795, ἨἩλιβόάτοις ὑπὸ κευθμῶσι νενοί- 
µαν»] ΕΒΙγηιοίρις ἵπ ᾿Ἠλίβατος εχεῖταϊ 
21ρίαΐς εἱΙρρο]γίο», Ἠλιβάτοις κευθμῶ- 
οἵ» Ῥ. 497. 5ο. -- Ππίταπι Πηἱ15 δἵγο- 
μες κρεείαραπι Ρρτοραῦ [τετ εἰἶαπῃ «4γί- Ὁ Ο090Π5. Ηοποῦ, Υ. 1ος εἴς, 
φέοβήαθή ἵῃ Αν. Ιδῖα ν. 1937 

Γενοίμαν αἰετὸς ὑψιπέτας 
Ὡς ὢν ποταθείην ὤτρυνέτου 
Τλαυκᾶῶς ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας. 

ο υοτήπ δἱπη]]α Εοτίε Εμειῖπι {π Όεπο- 
ΠΙΟ ιδοῤβοεδέον ἵΠ εβοβ Π1ΐο ΠΙΕΠΙΟΓΑ- 
αἲ. υδἱ πες Εατίρίάεα Γεοῖτε ΒεΓς/ε;. αἲ- 
ευ]Ιε: Ἵνα µε πτερεῦσσαν ὄρνιν Θεὸς ἐν ποτα- 
ναῖς ᾿Αγέλησιν θείη: ἵπ φὐἶδιδ ἐν πταναῖς 
ῬΑγέλαισιν ὀεᾶῖτ εκ Οοάἆ. Δ{10γανίηδο 
αυοά Πίο νειβιῖ οοπνεπῖε» οτ Ιρία6 
πτανὸς εἲ πτηνὲς αἀλίοεπῖυν βωγ1ρίαὲ, αὐϊ 
τΆΓίὴ5 1]]ιιά ποτανὸς Ὀἱδ ἴεῖνε Ροδιτ. --- 
Ἡςψ 6. εἴἲ 7. 5ἴτορΏεςδ εἲ απΙΙδΙΓΟΡΗΕΡ 16- 
5υητης {η 0οά. Ρατῖς. αὐα]ες εαῑάιι Δ{ω:- 
ὡγαν. ὃς. δ νυ]ραῦαῖυ Ἔνθα πόρφυρον 
σαᾳλώσσουσιν πορφύρεον ΕΥαϊ ἵῃ ΡαΠἱ5, Ε195. 
Δ]ήδαιε Οοάἁ, Αῥζω5ση, Μα ήμςν 

Φύρεον σταλάσσου / σ᾿ εἰς -- αποά επα 
ἀμπιαχαί Πίετα πιυϊαία τεσερῖ, -- 8. 
9, Τάλαναι» πῖ ἵη αΗΐς., εταῖ εἳ ἵπ ΕΙο5. 
Ὑς. 1ο. Κοῦραι ἵῃ Ῥατῖφ. 5. ΤΙ. ἦλεκ" 
τροφανεῖς ἵπ ΕΙοτ. -- Πιο πι αι 
4Ἡε δρεείαςσα θῤηέμς νὶάετατ Ἡ. Ν. 
ΧΧΧΝΠ. «, ο. ΕΒιγὲρας εἰ αἰἴοταπε 
ΕΙΤΟΓΕΠΙ ἐκ ογὀ ΕΧεΙΦΠ5 ἑσπογαμλα 5 
εοπιρατανίτ αἆ ἴδια Ίαες Επρίάσα 7ἐοἱθ» 

Ῥ ρω Ν. 1. ΧΧΝ., «. ΙΝ. Νεϊιευπν 
Ροξίαταπι ΡΤαΘΡΕΤΙΙΠΙ» ἆα Ετ]άαπο εἴτο- 
165» αἳ ΠιπΠί5» ἆ 61ο «ΟΠΗΣ {448 
6ταεεία; «ε[εγεζαίω} Νετιπι ἨΟΠΕΙΒ 
αἵταπιαμε ἀεπιοηβιτανίε Λ//11ρ. (μνο- 
2έωρ Οετπι. ΑΠ, ΠΗ{.Ρ. 69 εἲ 884ᾷ.. Ρ. 
601. εἰἶαιας ΡΙαεῖος οεῖετος 0. {7006. 
[ἱησίο αἆ /1εγοά. Η[., ο. 115. Βεεῖε ἵᾶδ- 
ταῖς ϱΣοίογέως Βιγῤρίάόσπα Γαυυ]απι αεῖαῖο 
5υα ρεινιραῖαπι {μΐ56α ΡΕΙΦΕΦΜΙΗΤΗΠ 

Ὁ Ῥοδεῖς οετιε αμἰθηςυίς ἀθοαηῖαϊασα: «4βοῖ- 
0η. ᾖλοα. ΙΝ, 5οό εἴο. «Ώ/οη).. Ῥέγίέρε 
ν. 50ο. Ονίά. Μει. Ι1. 364: 

1πάε [μή ᾖσε}}1ζέ ο ζ]αίαφέε 5οὖφ 
15:04 

26 γαλιές Ε)ερίγᾶ Πονί» φώσέ ολη: 
σηηηής 

ᾖποζρέε, 

/αΙεγ. Εἶαεο. Ὑν 43ο. Οὐσμάίσῃ. ἄε ΠΤ 
ΔΛεπεέσ2. 

Όγπες. ν. 97. Εδω «4{ἱΛυηαεί ΧΙ» 
Ῥ. 568. Ἑ. οἷας ᾿Ηριδωνὸς ὧγνοῖς ὕδασι κ” 
πεύει κόρως. 6οΏΕ. 7ο. ΔΙσιή. (6ευμεγὲ ἆε 
Ἐλεεττο νείεγαπι Πϊδεστι. ἱπδατία Οοι» 
πιοητατῖϊ ῥοσοίεῖι. Ἐεσ. (οιήης. Ῥ. Π1. 

Ρ. 7.. 

Ἡς. 742. "Βσπερίδων ὃ ἐπὶ μηλόσπορον 
ἀκτὰν ᾿Αγύσαιμι τῶν ἀἄοιδᾶν | Πεδρετίάεξ 

Ε Ἀγπιρμαα. δίνε Ατ]οπίς δει εμαδεΙπαυε 
Βίας. ποπ οετῖε [ονίς οἳ ΄ΓΠεπιϊάϊς β/ή05 
/εο]ώαε ἀῑεῖαδ, ααοά Ἱῖς τταδιατ ἵπ 
δοᾖοὐέέε, αἳ [αἱδαπῃ 658ε Ιαμεῖ οκ ἴδιιιιβ 
Πϊδτοτίας Βμειεσεγάέαξ» «παπι δε η ητας 
εδι «{ροῤίοῦο». Π. Ρ. 193. ΕΠΒΙΓΑΤΟΤΕΙΦΕ/ή0/ο 
“βοῤίοη. Κήος. ΤΙΝ 139ύ. Πεδρει]άες 
Ἀγπιρµαε (άαε αὐατιπι ποππίδιις οσίε 
ΤΙ. ΔΝ. ΕΠοίης. ἵπ Ον. ΧΙ Μετ. ν. ΤΙ.) 
Πΐς πιϊηῖπιο γη]σατί τἰτα]ο οιπαπίΗΣ τᾶν 

11 ο όλες 



/ 

ας ζω σύ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝ ΕΣ 

Φοιδᾶν "6 ἵπ Ειγίρ. Ηειςε. Έτ. Υ. 3494. Δ αἹατιο σαςαῖ ἵπποταη, Ομίηίπιο οἱ Πΐς 
Ἠειει]ες 

"Ὑμνωδούς τε κόρας 
Ἠλυθεν ἑσπέριον ἐς αὐλὰν » 
Χρυσέων πετάλων ἄπο μήληφέρον 
Χερὶ καρπὸν ὠμέρξων. 

5εά ετ αριά «{ροῦίοη. ΙΝ. 1990. οἶτε 
ατροτεπ αιιτίβεταπα» εἰ «λνέτέν ογεέ ς ἶμα- 
24). 76) νὶσ]επι ειδῖοάεπι 

γύμφαι 
Ἑσπερίδες ποίπγυον ἐφίμερον ὠείδουσαι. 

Ὀϊνεταιπιοάε {αοι]απι ἆε αιτεῖ Ἠεδρε- 
τ1άΗΠΙ μήλοις εχρ]ίεαπι Βαῤαερή. π. ᾿Α. 
ς. ΧΙΧ. 7ωῤα αριᾶ «/4ῇεμ. ΙΙ. Ρ. 83. 
Ο. Πϊπε αρ. Βιέαϊᾖ. Ο4. Ἡ. ρ. 974.48. 
εἳ ἀοετῖς ὁγέρίογ Ποιπῖ]. ΟΜεπεβ/. 1ο 
Ἱδ. υὈί ἐπίσταται ἵπ ἐπισπῶται «ΟΠΙΠΙΠ» 
ταηά πι εδῖ. 

6. 74. ν ὅ 
λίμνας Ναύταις οὐκ ἔθ᾽ ὁδὸν νέµει Σεμνὸν 
Ὑέρμονα ναίων Οὐρανοῦ τὸν "Ατλας ἔχει] 
Ό]ήπιο νετρο, βαστάζει Ιεσίειτ αἆδοτῖρταα 
1η (ο. Ρατῖςδ. {Ἰγαέλίως Αεπ. ΙΝ. 48ο. 

Οεεαμὲ[Ἴεη} ἡμλία », σοὐε/]ΖΗό οὔ6ΙΕΗ{ΕΙΣ 
Ὁ ίπιως «4{είήΙορω θε ἐ52 0 πᾶ- 

απρις {ετσι 
«{πέπα ΛΗ7ΊΕΓΟ Μογς εί: 

ΨΙ. τού. 

ᾖασεξ σπ]γα οζεγας {ες 
Έπίγα αππὲ σοὐσζμε γ]ας., δὲ οθε){εγ 

1] 
«4πεΏι ᾖωΩή1ΕΓΟ 2οΓΦμ}. 

Ἔαπι Ππ τετ πιπ]ῖα Ῥτοβίαηϊ, Ίπ Π5 
Ῥυπρίάείς ἔοσπιαπι Ποτίεαῃ λίμνας οκ 
Οοά. Ροδιῖ Ρατΐ5. εΧ Ίου Οοά. ει ΕΙΟΓ. 
(τέρμον ἀναίων 15. }οι{ο τεεῖο παπα μπι 
1η τέρµονα ναίων ) 

Σεμιὸν τέρµονα γαΐων» 

«ρτο νυ]σαῖοΣ. τ. κυρῶν. εά ναίων ἵπ ττίρης 
εῖαπι Οοάᾶ. Ἱπνεπίτ ϱ{σγανίως , ἹἸπ 
Ἠπο γε]αῖ νατίαπ Ἰεετίοπεπῃ αἀδογιρτυπῃ 
πυρῶν νε κύρων. Ίος κύρων αἀρτοῦαϊ {]εα- 
11159 [85515 ἵαπιέῃ νετομιη 1Π]ιᾶ 5ο 5ε- 
«υπο τετίοφύΕ» Πμδα ασ αἰιοί Ιεσίσεε 

Β 

σ 
ποντοµέδων Τορφυρέας 

Ρορίταπα αὖ Εωγὶρίάε Εηῑῖ τατῖαδ Ίος 58Η 
5Η κύρων ο 5ετιρί» Πϊδί Εαἱος» ἀεδιῖς, 

Σἐμνῷ τέρµονι κύρων ᾿ 
Οὐρανοῦ: 

αἴαιια ἵτα φηφρίσος «4{ετοῤγὲ Ἱπιταῖοπε 
Ρτπιάπ θεΠῖρδίθ5ε Βωγίρίασςη ο ἵπ 5ΕΕΗΝ» 
ἄα Εν.» πιοῖο 5υἱ τεπροτῖ5 ΙοᾳμμίμΠι» 
εα ἀεάίδ5ε αμαε ροσυῖ. 1 

Σεμνὸν τέρµονα ναίων ᾿ 

Πϊο απἴεπι ενεπί55ε., αο:] 5Ἡρτα νΥ. δος 
αἳ αἲἲοί. ατ ραῖς Ρρτὶοτίς Ιοσοπίς αἆ Π08 
ἨδαΠθ Ροτνεπετῖτ, (ϱοε νεπεγαΠμάυ ἔε- 
110 γήοΗ5 9 5ἱνε οθείο ο0/14ΕΓΙΗΕ/11έ5 9 
Αεσε]ψ]εα ρΏταςί ἀῑεῖ ροτηῖτ Σεμνῷ τέρ- 
μονικύρων Οὐρανοῦ. (411. π. Οετε. ν. «ὃν 

ΤΗς δέ τις αἴγειρος » μέγα δένδρεον » αἰθέρι 
κΌρον 

ατὶσίι εκ οπιηῖδης πα ταπίαπι 4. Ραὐγὲν 
ναιτίταιαε» 127 οθε]π ῥεπείγάμς: αῑχΙε 
ει 7 γα] έως ερεῖο οαρέία αἶία ΓεγεμίόςΣ 
-- εοείυᾷ μα σαάσεγε Εωή, ριᾶ «4ρο» 
9η. Λοά. ΙΤ, 363. ἄκρη τὶς» --- ἀμπέ- 
λάγος Ττετραωµένή» αἰθέρι κύρε᾽ Φεῤοί. ἵῃ- 
τετρτεϊαϊΙΣ προσπελάζει, ,. ΤΙΝ, 945. 
(πέτραι) κρηωνοῖς ἐναλίγκιαι Ἱέρι κΌρον. ἵπ 
πιυ]τῖς ρετπιπιαπῖιτ εἶναι" τυν χά-ειν ' κ 
ρειν” ναΐειν. ΝΙΗΙ ατοίττος ΙΠῖεγέςς» » αῑ- 

Ὦ ςαἴπτηε 48 αἶθέρι κύρων᾽ 34Ώ αἴθέρι ναίων " 
αἰδέρι κεῖσίαι Ρ]εϊπάες ἀἰεεδαπτις {- 
Λ7οε)ὲ αριᾶ «4{Λεμ. ΧΤ. Ρ. 401. 6. πες 
οωγίμς νιάετὶ ἀεοιῖε ἵπ (αὐήα Ἡ. Ρῖη. 
ν. 5ο» Οὗρεσιν οἰκήσω " 6115 σεπετῖς 5πὲΕ 
αριά (απ. Ῥ]ῖα. -- δεί βωγέρί 
ἀετ «4ετοᾖ} Παυευαϊ ἵπ ας Ιοευτίοπθ 
Ραθευπίεα: Ταητα Εγοσὶεϊ γεῖσις α» 
Ιίαπος Ρίάεῦει ΡΑαχοῤΗς. 4ε ΕχΙΙ. Ρ. 

8 6οἱ. Δ. 

Θυμὸς δὲ πιθ᾽ ἁμὸς» οὔρανῷ κύρῶν ἄνω Ἔραζε πίπτει» καί µε προσφωνεῖ Τάδε» 

Ῥένωσκε τῶνθρώπεια μὸ σέβειν ὤγαν. 

Ίδια αΙαπάο ἀἰεππτας αραιά ΒΑμαγεῤώπο 

Ρατῖοπι οτατῖοηίς Γοοῖδσε» αιιὰ ἀϊκετας 

Ρταετετ εεῖετα ΄ΓαηταιΙς, 

Σπείρω ὃ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδό 

ας 



ΙΝ ΕῦΌΒΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙ ΥΤΟΠΙΠΜ, .ὴς 

Δἰθείπις οχ ιὔἼγαδοπε, Άπο Ἱ,. ΧΙ , Α΄ νυΙσαττ 1η Πἱ εὐδαίμων ἄνὴρ» οἳ εὐδαί- 
᾿νεῖδις Ι5ίο εχ «4{εισῤγὴή ΝΙουε ρείῖτος, 
σετ α Τγασιεο Ταπια]ο ρτοπιΠςῖαῖο Ρραι]- 
"1ο Ρορίφυαπι αᾱ 2γαύοµο 5ειναῖος ἀἰχίς- 
δεῖ: Ἰο5δ πΙμΗ νείαϊ ἁπαδιας α πι οοῇ- 
ἀεριητίς τεηίαϊος Πίο αἀροῄειε: 

Σπείρω δ ἄροευραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν» 
Ῥερέκυνταω χῶρον" ἔνθ᾽ ᾿Ανδραστείας ἔδός 
"Ίδγς ἐνὶ κνηµοῖσι», καὶ βρυχήµασιν 
Ὀργῶσι μήλων πᾶν [δ' ὀρεχθέει ] πέδον. 

Τη Π]ς ὀρεχθέει» φποά ππίιπε ρ]αςεῖ, ἵπι- 
ῬΗΤΑΠάΙΙΗ εδῖ (ασώδοπο: Ἴδης ἐνὶ κνη- 
μοῖσιο 56Π1ρ51. Ῥϊο Ίδης μυκηθμοῖσιν " εἳ 
Οργῶσι, ΡΙΟ Ἔρπουσι ᾿ Ἰῖς ἰδία σοπιπιοάε 
Πτπιατϊ! Πε ΠευΠῖ. 

Ὑ. 7σο. “Ίν) ὀλβιόδωρος αὔξει ζαθέω Χέὼν 
«ὐδαιμονίαν θεοῖς ] Ῥτο ἄξει δεΤΙΌΕΠΙΙΦ αὔ- 
ξει, (αμ/εέ εοὐ{εσίυται ΒΙΠΑΤΟΠΙ Οο- 
ἀἰεςδ αλ οιτί Αήωσώνίο. απὶ 
ἔυπ; ὀλβιόδωρος εἴαιη ΠαῦὈιςδε νἰάεητης, 
Τη Ῥαπίδιπο αυοά Ἱερῖιμτ "να [βιοδωρος 
αὖξει φἳ ραυ]α]ηπι βἀἰανεδρ Ιεειίοπεπ 
ἁπυῖτ «ροςϊαὈί]επῃ » 

"Ἱν) ὁ βιόδωρος αὖξει εἴς. 

Έσι εεττ βιόδωρος ο Άη ας Ποπιθεῖοιιι 
Ζείδαρος ο ΔΡΙΙΠΙ δρ]τΠεΤΟΠ {ε{ 1ο ΟΤάΠι« 
πιατιοῖς οεἴίαπι αἲ Ίος ΙπῖεγρτοίαΠ ΠΠ] 
ααΠΙρίτηπη, ετ Φορήος ἵπ ΡΗΗ. ν. τ1όο, Ὀ 
"ὅσα πέμπει βιόδωρος αἷα. ἈεφΙθ Ίος 
α]τοτί ΠΟΠ ῥρΙΙΕΡΟΠΕΓΕΠΙ» οἱ Πίο ασετεῖ 
ἄᾳ ἵεττα Ῥοδία», αὐαπι Ποπίπος πσο]]- 
της ἤγωσεν εοΠΦΗΕ}ε Γαζή; δεὰ ἄε τε]]]- 
τε Ιοςφ11ς νε]ιῖ εχίτα Πίης ΟΙΡΕΠ ἶ8- 
εεπῖα οἶτοα Ποτίίῃ Ηεδρεπά πι. ιοΙ Νες 
τατῖς αΏατίπι εταὶ αἴηυε Απιυιοσιαςς Πίς 
Ἰάείτεο σαιίε ροδµίδςε νἰάεξΙΙ ὀλςιόδωρος --- 
ζαθέα Χῤών' υἳ ἱπιεμισετεῖιτ 19 ἴπι- 
πιοτίαλθµ5 τελείαν εὐδαιμονίαν διδεῦσα. Β 
Φος Ιπάπι «42ΜηοΠέΩ/η "Όλβιος ἀϊσεπάμς 
ὁ τελείαν τὴν εὐδαιμονίαν ἔχων. ἵπ βωγέρ. 
"Ά]εάεαε ν. 1598. 199ς- διιδρίἰςΟςΓ νείαπῃ 
ποῦίς ἸθείοΏεπ] 5(Γνᾶςδε (ΓέΦο) 2 ΛΝά- 
ζίσησ. οπί ἀἰείτατ» εἲ δἷο ΡΕΙΠΙΗΠΙ νει- 
δυς ἶδιος Βατέρία; δεΠρίος: 

Θνητῶν νὰρ εὖδείς ἐστιν εὐδαίμων Φύσει. 
Ὕ"Ολβου ὃ᾽ ἐπιῤῥυέντος » εὐτυχέστερος 
ἍΆλλευ γένοιτ᾽ ἂν ὤλλος» "Ολβιος δ᾽ ἂν οὔ. 

Ῥ αἀβτπιαπάαπι 

νι]σα-σ 

μων ὃ) ὢν οὔ. 

Ὑπ5δο.Ὢ λευκόπτερε Κρησία Πορύμὶε ] 
Ἠϊπο ΒωσέΛέως αιηρίι 1Π ο)». Ῥο 
τἰεσεδίη» ν. δο, Κρησίαν πορθµίδα» ἤγουν 
πλοῖον Κρητικόν. ΊπΙτοαδίῃπ ν. 9-4 Ιζρῃή”- 
σίαν χθόνα., Ρ81ἱο Ῥοδι ππεπιοταϊ Κρησίαν 
φῶν. ρΙαεῖεῖ Ἠαες αἰία {λωνέρίις αι ῖ 11 
{ήαχ. Τ}2. Ρ. 636. αἲ Ιδίαιῃ Γοτπιαῖι 

αἩοταπ ππεπιουες |, αἲἷ- 
ποτιπι Ροξίατυ]η Ἐάῑοτες (εία τοῦ” 
Ώμ5, πια Ἰμάϊες, 56/Πρεί 5οτὶρςοιηῖ 4 παπα 
Οτεριέσ. ---- δεΠρί αᾳποαιε ροῖαϊ ἵπ 
Ρτοσ]πηῖς ὢ διὰ ποντίου Κὔμ) ἀλίκτυπον ἅλ- 
µας Ἐπόρευσας --- ἵὰ εδδεῖ διὼ κὔμ) ὁλίκ- 
τυπον ἄλμης ποντίου ΠΙΩΓέ4ό 5117119 9 
Αιτίῖςο ΊΠΟΓΕ Ρο ποντίας. -- Ἱη παῖας 
ΦΙΤΟΡΗΕΡ ν. 4» ὠμὰν., ΡΤο ἐμὰν Ἱερίτατ ἴα - 
Ἐ]οτ. θεπ]Ὀῖφ ο ροτιῖτ Ἐπόρευσας ἄνασσαν 
ἁμὰν Ὀ. -- ΝειρΙδ δίΤΟΡΠΕ εἴ αΠίϊ- 
ΦΙΤΟΡΠΕΣ 9. 1ο. 11. ἀἹδροβιῖ., 5επρςί ἆ4ε- 
επι. Ῥτουτ Ιοσεραπίι ἵπ Οοἆ. Ραᾶ- 
τ1δ. Ρηπιμπῃ Π]οτΏης πεππρε ο. δετὶρεῖε 
εοᾶεΙπ πιοίο /Γεαιῤης ἵπ Οοτήροπάϊς - 
11 ποιῖ αἆ ΓΒωγήῤίώεσης ἵπ ἀεεῖπιο, ο- 
Πι]δα ΡΙπεροδἰτίοπε ἐπ᾽, ἀκταῖσιν εχΏπίὈεπε 
ττε. εἴῖαπι Οοάά, αριά ΔΦΜωβγανίμήο 
-- Ποταπι ἀμοάεείπιπι, Ἐπ) ἀπείρυ τε 
φῶς ἔβωσαν. τεδρὶοῖτ [Βήσίά. ἵπ . Ἐ5 
Ρ. 354 38. ΟΧεΙἴαπ5δ Ε,ημΠρ]άεἰ5δ τὸ. ἐπ) 
ἄπείρου γῶς ἔβαν τουτέστιν ὠρμίσόη. [ειπα 
ἵῃ Ἡ. Η.» Ρ.56δ. 1ο. Ἰστέον., αἰτ. ὅτι γΤν λέ- 
Φει ἀπείρονα (1{οππέγι9 ν. 446) ἀντὶ τοῦ 
ἄπειρον» ὧς Ἐ ὐριπίδης ἐν Φαίδρῳ Φησί. --- 
Ὑ9. 9 Ε]οτ. Ραιῖ5, εἰ Οοὔά. Μαν σγ αν) 
Ῥταευεηῖ "Ἔπτατ) ἐπὶ κλεινὰς ᾿Αθήνας: --- 
Οἱοά θεα ΙΤ Μουνυχίου δ) ἀκταῖσιν ἐκ |δή- 
σαντο πλεκτὼς πεισμώτων ἀρχὰς» ἵῃπ 5 
μ]τίῃα 2ος [1Η επεεηέ σος Ἱπῖοι- 
Ρτεταῖιτ (ωγλ/αράμς: αἲ {Πεγοοοσίέω αἲ- 
Πρι Ρ. 306. «{εήσηως ἀθΝ.Α. ΧΙν.ς, 
952τῇς «Ηρ/»ύου στερεῶς οὔσης καὶ ὀγανακτικῆς 
(4, 1εςσ. ὤγαν ἑλκτικῆς" υἲ ΧΝΙ. ς. 6. 
εὖ µάλα ἑλκτικαῖς) τὴν μὲν ὠρχὺν ἐξηψε 
μέσου τῶν ζώων τοῦ Συφοῦ. Ε5 Ιῃ δοΛο/έὲς αἆ 
Ἠίρρο]. ἵη ν. 676: Δἰεχαπάετ οὐκ. ἠδύνα- 
πο εὑρεῖν τὴν ἀργὴν τοῦ δεσμοῦ ποῦ κατέκειτο" 
4ε ελάσπι τε 4η}, δεσμοῦ οὔτε ὠρχὴ 
οὔτε τέλος ἐφαίνετο" Οωγέίως ΙΓ. 6. 1. 17. 

ΗΠ1. 9 ϱ.Ἠ5: 



φ{δ .. ς. ν. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

6 Ποπ {Ποἱρεγεὲ, φΗονΕ 5ὲ ϱΟΠΑΕ}έί9Α 9. 776. Ἰοὺ. Ἰωύ.] Πὶς εχ Ῥασΐς, 
πες Γα{έοπε ες γίδα ϱεγεὲρὲ Ρροϊεται Τω- 
αΙέπως Χϊ. ο. ΝΙ 169 εΜή εαβίία Ίογα- 
1 Π{ΟΓΗΠΙ ἐΠΙγα οάος αὐρευπά[ία γεβεγέ- 
σε 103 ῥο5εέ. ---᾽Ακταῖς ἐκδήσασθαι πείσ- 
µατα . ἀῑεῖτι α1ΡΙ. ὠκταῖς δησαι ' ἀνάψαι 
εἰ ἀνάψασθαι' «ροβίοη. ΙΛοά. 1. 177» 
'αΐῃ Βιυνίδι πείσματ᾽ ἀνῆψαν. Ψ. 4099 
πεἰίσματ᾽ ἀνάφασύαι --γαΐῃ ΙΥ 9449 πρυ- 
μνήσια νηὸς ἔδησαν Παφλαγόνων ἀκταῖσι " 
αποά τεητανί ποἩ ἀεδεῦαι, «{σγαξίως ΟΤΙ. 
1. Ο4.59.7. Γεἱδαγαξ εάο0 [.11076 ΠΩ ΥΕη2. 
}1ηςὲ]ς Λεπ. ΝΗ. 1ού. (γαηιήπεο γήρας 
γεὐίσαν αὖ αξβσέγε εἰσσεν. Ονίά. Μετ. 
ΧΙ. 4πο., Ιμάογε Ἰήγεέοίο εὐώστε εἰὲ- 
ῥαγαί «γέάες. «δέπέεεα Μεά. ν. όϊο. 
Δαγῤαγα Τε /εἠσανἠ ογα. «ὉοΏνε- 
πίιπι αΠοάαπιποᾶο επι Πΐς ΕιτίρίάεΙς 
Ἰσῖα (αμ) Οατπι. ΤΣΗ. τς, Ὀεύπαηι 
316 ἐεΏβογε ῥϱ7ήπο (αΠοδία Οεεγοβίαε 1εἰέ- 

Ο0οά, Ρ[αεβχί ρετεοπᾶπι Ἐξαγγέλου" Ὀϊςθ. 
Ὀαϊμτ δεσυπάιιπι {πιο βέμηι ἵπ "Αγγελος 
ὤ- Ἐξάνφελες , ὁ τὼ ἔνδοθεν τοῖς ἔξω διαν- 
Φέλλων. Φρεεϊαξοτιπι οει]ῖς πος 5αοοῖ- 
επάα » ἵηπτας σεδία αἱ πατταἈαηϊ ἵη 5εεΙΒ 
Ττασίεἰ» ἀῑειί 5: ᾿Ἐξάγγελοι” Το 1 908. 
Ώαπι ρτοὐμχίσςε αἀἰσίτις «{οτοῤγίως Ρήἡ]ο- 
«/Γαΐο ἆε Ψ. 8. 1. Ρ. 492. Ταἱΐς ρτοά(ξ 
ἵπ ὁορᾖ. Απτῖς. πιοτίεπι Εατγάϊσες ΠαΓΤᾶ- 

Β {μτιδ ν. 1980. ἴπ Ο64. ΈΤ. πποτίεη ᾖο. 
εαρῖαε Ψ. 1535. 1η εμππάεαι δεηδΙΠ ἐξάγ» 
φελος οἳ ἐξαγγέλλειν οριϊπηϊς δοπὶρῖοτΙοιδ 
οάμΙσεπίης ποππυΠπα απ. 

5. 776. Βοηδρομεῖτε πάντες οἳ πέλας δό- 
Κων» ] Δ{ωεᾳγανέο ἀῑεῖίατ ππεπιοτατί νε]- 

πι 

Ὁτ ἀΐνεισα Ἱεοτίο ἵπ Οοὰᾱ. δρόµῳ- 30 Το- ᾿ 
τε Πυχίτ εκ Ιητεσρτεταπ]εβίῖο νετοί Βοήδρο- 
μεῖτε» αιιοᾷ εχρ]]σατί ροϊηῖῖξ μαωτὰ [βοῇς 

Φήδεηέ Δοησ ῥΗῤῥες. περ -- Δε ο δρόμῳ θεῖτε' ποῖας 5μηῖ Ιοεμτίομεδ ἔθεον 
{1 γεια γεφαιτεί Μαγίά Γωηεη. 

Ὑς. 767. Χαλεπῷᾷ δ ὑπέραντλος οὖσα 
5υμφορᾷ ] Ἠαπο τγαἰἱατίοΠ!δ νετεςιπάίαπι 
Ἰπιάαι Τ. Πε. ἵη {ιοίαμὲ Πο. Ρ. 
190» αὐα Ῥμαεάτα ἀῑείτιτ», ἁγανέ ῥγεσα 
ασ 11142 110 ΕΥ εααπη{αίέε» οἱο εἰ 
ε]σε γεσσεμαὲ νέγος αίγα τβῥείῶμ. 
κ---. ΤΙηΠ ν5. 771. Ῥῖο δέρᾳ» Ο{σγκαπαὶ 
τοεερῖ δείρα- -- Ἠεῖδιδ ήπιο «οἩ- 
σπῖτι]ε Ίος πιοάο Οἶατ. {εσίῤίης ἵηπ οι. 
τἱσομά1δ» 5τορΠες αμάεί» (9) Ἔπτατο 
κλεινὰς ᾿Αὐήνας (19) Μοευνυχίου δ᾽ ἐπ᾽ ἀγταῖς 
(ντ) Πλεκτὰς ἐξεδήσαντο (12) Πεισμάτων 
ὠρχὰς (19) Ἐπ᾽ ἀπείρυ τε γᾶς ἔβασαν. 
ΔΠΤΙΦΙΓΟΡΗΕΡ αΤεπῃ ψεϊδι5, (9) Δαίμοα 
στυγνὸν καταἰδεσ (19) θεῖσα. τόν τ᾿ εὔδοξον 
(11) ᾽Ανθαιρουμένα Φάμαν (19) ᾽Απαλλάσ- 
συυσα (198 ) Τώλφεινὸν Φρενῶν ἔρωτα. 1η 
Ἐαιτιοπίσης δίε αΏτε νυ]σαῦαπιητ: (0) 
"Ε πτατο κλεινὰς Αθήνας» Μου: (19) νυχίου 
}’ ἐπ᾽ ὠκταῖς ἐκδήσαντο(11) Πλεκτὸςπεισ» 
μάτων ἀρχὰς --(9) Δαίμονα στυγνὸν κατ- 
αιδεσθεῖ- (19) σα» τᾶν τ΄ εὔδεξον ἀνθαιρου- 
ἀένα (11 ) Φάμαν ὠἁπαλλάσσευσα" Απί- 
«Ἱτορίιε5 ἀεείπιατῃ εοτεῖσεραι Ἰ/{αγλ/αη- 
ος Ιεξεηάο» σὲ τὸν εὔδοξόν ϐ) αἱρουμένο» 
γε] ἔνδοξεν. Ἐὔδοξον Ἠ]πο αἲτισίτ Οἱ, δα» 
Δεγης ἵηπ 1ήοπει ΜΜ, Ρ. 949. 

δρόμῳ᾽ ἐχώρουν δρέωῳ" Βαεε]αε ἀῑεταε 41ο” 
αἲιε Βογδρόμοι" αἱ μετὼ οῆς προιοῦσαι δρό- 
μῷ» «Ξ1}/10/. Ῥ. 558. 42. δεὰ βδερίἠ5 
ορίπος ππίταπῃ Ιθοτοτίοιι5 ασςἰἀϊ5δε. οαὐοά 
]εσίται αρυά ιδωζασε, εἴ 1ΥΠΙΟΙΟΡΙΠΗ 9 
Ῥοηδρομεῖν. τὸ μετὰ σπονυδῆς παραγ/νεσθαι" 
Κάρες δὲ» ὠντὶ τοῦ (οηθεῖν' απτϊηαίος ἔοτῖε 
Οναπηπιατίεις ἀοῑεταξ., Τραγικοὶ δὲ, ἀντὶ 
τοῦ ομθεῖν. Ο]ῖπι νετριπι (ταεεί5δ {τε 

ϱ ϱπθπία μπι Γη]55ε πιοπςῖταπὶ ΑΡοίΙο Βοη- 
δρόμιος ο (αὐ]μασήο Ἱ. ΑΡοϊ]. Υ. 60 ν 
{ε5τῖ ἀῑεδ. Βοηδρόμιω ἀῑσιϊν πεηδίς Βοη- 
δρομιών 5εὰ 4ο 6εΏ5δ ΕτεαΙεπίαπῖ Εο- 
γοάοξς Τήμεγάέαες, «Ἠεμοββομ, νειΌιπι 
Ῥομόεῖν; πυδηυαπι αρμά ἴ]]ος Ἱπνεπίεας 
Ῥοηδρομεῖν» ἴτεφυεῃπς Ττασιεῖς, Ειγὲρέας 
εετῖε. Ίο ἵἴρηίαπι ἨἈ:ηθεῖν ἱσηϊβεαε 
αά οα/ΊΟΓέ” οΡΡγεΙσογώ} ἄσοι}γεγε ορὲς 
εγεηάα6» πρὸς τὴν βοὴν θέειν. αποᾶ π]ος 

Ε πημῖϊτ Οσιαµδο». Νοῖῖς ἵπ «Ίεπεσπα., εἴ «4. 
Φοµπσέις Ρταε]εεῖ. Ἱπ [)εηλοβίἠ, Ῥ. 5ος 
5ε εἴ σεεμγγέγό ο εὐώΤ1076 1/1 Τε- 
7εάέ οώδᾶ, μετὼ βοῇς θεῖν, »ἶνε δραμεῖν" 
νίά. ΏάΚεγας Αηπος Π σᾖοῦ. αἱ Τα. 
ο). Β. 3595 6. 19 4. εἲ 1, ᾧερᾖ. Ιοἱὰ. 
34 Ρ, 68. Ῥ.ο. δ. 

Ψς. 777. Ἐν ἀγχόναιο δέσποια Ἰ Ἠοο 
Ραυἱο ταµ5δ: ἵῃπ ΠΗε]επαε Υ. 39015 Λή: 

δα 



ΙΝ ΕΌΒΙΡΙΟΙΣ ΗΙΡΡΟΙ ΥτύΠ, 540. 

δα ὃ᾽ ἐν ἀγχόναις Θάνατον ἔλαβε. --- Μος Α πεπιρε τὸ σῖγ) ἔψειν' οΙΙΠΙ . ΠΟΦΙΤΟ ζΟἵ]« 
ν. 770 ἀΙ6ΙΕΗΓ» κρεµαστοῖ ἐν βρόχοις ρτη- 
µένη. αῑάε ἵτοπδτα]τ ἴπ ορτίπιΙ Μαρίςιτὶ 
ΡΙοάἱτοτΕΙΠ ιδεγέρίογ Χρ. Π. ν. 1437. 

"Ωπτο κρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένος" 

εἳ ν. ο21. ὠοβήοεδ Οεή. Τ. ν. το7ο 
αρεμαστὴν ἀῑχίι Πλεκταῖς ἑώραις ἐμπεπλεγ- 
μένην. -- Ηί νετο νεῖεας 75. 77ο. ἵπ 
6οά. Ρατῖς. Δωῤγήοὲ το ΙΠΤΓ. 

Β 

Ὑς. 7δο. -- οὖκ οἴσει τις ὠμφιδέξιον 
Σ!δηρον»] Ευπρίάςα {ρροσγαέἰς 8άπιο- 
νεπι ΔΡΠΟΤΙςΠΙΟ ἀἰεεητίς, Τυνὴ ὠμφιδέ- 
ἔιος οὐ φίγνεται. Εγοιίώοης Τε ΓΠΗ1βῥος7. 
᾽Αμφϕιδέξιος ] Βακκεῖος Φησὶν ἆμφοτεροδέ- 
δις» ὧς ᾽Αμϕήκης» ὃ ὠμφοτέρωθεν Ίκονη- 
μένος. σαφὲς δ᾽ αὐτὸ ποιεῖ ὁ Εὐριπίδης » ἐν 
Ἱππολύτῳ λέγων ᾽Αμϕιδέξιον σίδηρον ' 5εά 
ΦΠέρροεγαΙ/ πιοπεῖ νοεεῖῃ Ροδίῖαπι, 4ο 
Φεῃσι «ΕΙΟΙΠΕΓΟ περιδέξιρς» «)ό/άσλίέ σ 
ἀῑείταγ, εἴ ΓΠἐῤρροβασι; ᾽Αμϕιδέξιος φὰρ 
εἶμιο κοὺχ. ἁμαρτώνω κόπτων᾽ {/ἐρβοηαοίές 

. ψειδις Ῥεάο ἀείεοῖιις Ιεσίειαγ» α0Ὀ1 Θα επι 
Ῥαεπε ἴτααΐε» εκεἰίαης εἲ Ειπρίάεα 
6αὐεμων ἵπ Εέρρ. ΔΡΙοτ. Τ. Ν. ρ.ς ο. 
Οιοά αάάϊτ Εγοὐύαρης, µέμνηται δὲ καὶ 
Ἠρόδοτος τῆς λέξεως» 5ρεεῖαῖ Εεγοοίώ» 
«Ώσερ» ογώσ {10 ο ὀιμιφιδέξιον χρηστήριον" 6- 
Ίεσαητετ νοςεβηίεπι Υ. Ρ. 451. 5ο. δει. 
ψεμυςίς εδῖ εἰ ἴ]]ε νετσιδ» εκ φαϊγτίςορ 
Τοττε δοβρῥοοὲς ἀταπιαῖε «ΠΠ γἱοίπο Ρε: 
πτηδς 

(ο 

"Ὅπου προσῇ τὸ κάλλος» ἀμθφιδέξιοο- 

αρ. Ρζµαγεζ. Τ. ΠΠ. Ρ. 34. Δ.Ρ. Τ67.Α.. 
--- Ευπριάες σέ αποίρῆε νοςαῖ 
ἀμφιδέξιον σίδηρο Πείπ ἕέφος ἄμφηκες 
Άπερε ἀἰειηῖ» εἲ ἀμφίτομον «Ξμγέμ. Ε]ες., 
πό. 6δδ. ὠμφιπλῆνι Φκσγάνῳ --- πε- 
πλην µένη ἀῑεῖτατ «Ώείσπίέγα ιδορη. τας, 
ν. 046. εἲ ]οεασῖε ἵπ Οεά. Τ, ν. 1952, 
χόµην σπῶσ᾽ ἀμφιδεξίοις ὠκμαῖς. 

Ὑς, Ἴδο. ΦίλαΙο- τί δρῶμεν 5} Τη θἰπιῖ]- 
Ίπια ἁαὈιαίοπε εποτης Ίπ βαγ4ρ.. Οτ. 
ψ. 10730 

μι. Τ/ δρῶμεν» ὦγγέλλωμεν εἷς πόλιν τάδε.» 
"Ἡ σῖγ᾿ ἔχωμεν» Ἡμι« ἀσφαλέστερον, Φίλαι. 

ραταηπΏῖ εἷο Ιδία ἀἰδιησιεπάα, πὶ [α]]ος. 
νἰάερυπτατ, ΟποτΙδ ἸἩ Ἰοπε Υ. 758. 

Ἐἴπωμεν.» Ἡ σιγῶμεν» ἢ τί δράσομ,εν 5 

δίς 5ετ]ρεταῖ «4{ᾳρήγον. 1 ΕΡ. ΧΙ. τ/ οὖν 
ὦ βέλτιστε δρῶμεν 2 Φεύγωμεν. ἢ µένωμεν 5 
υρί νυ]σαῖα, Φεύγομεν 3} μένομεν. ἀεεθρε- 
τυΏῖ νέγω} 4). ἵπ [ιωζίση. Τ. Ἡ, Ρ. 917. 
Ε, δοβήοεζες Ε]εο. ν. δο. θέλεις Μείνω- 
μεν αὐτοῦ κῴνακούσωμεν γόων. 5ἱνΕ θέλεις" 
βούλει' βούλεσθε», αἁάαητιτ Ιπ Τα 1δ5» 
5ευ οπτίαηἴΗΓ » Ρρετπάε εδ, 

Ὑς. 755. Τὸ πολλὼ πράσσει οὖκ ἐν ὄσφα» 
λεῖ βίῳ | Οιιοά εκ Ἐά. ριῖπια πουῖδ εΠπο- 
τανίτ Δ41σγαν. αἴηπα οκ ἀποῦις Οοάά.- 
Είῳ τεεερΙ Ῥτο βίου" αλωμπάα ἴ8πι ρτοῦα» 
τατῃ αά Βγὲρ. ΡΠοΟεΗ. ν. 1952. "Π,μ6ρμπ. 
τάτ ἵη ΑΡΡ. ας. Οεῃι, ΙΝΨ Ῥιον. 8. 
Ἰδία:. Τὰ πολλὰ πρώττειν (5ῖς Εωγέῤ. ΗΙΡΡ. 
Οοά. Ρατῖς.) οὖν ἐν ἀσφαλεῖ βίῳ] Ἐ πὶ τῶν- 
εἰς κίνδυνον ἐωπιπτόντων διὰ τὸ πολλὼ πρώττειν. 
1,οεΏΤοπες ἐν ἀσφαλεῖ ο {1 {110 . οὐκ ἐν ὧσ- 
Φολεῖ» 43 βέΓ2ζΜ/ο. δἱσηιβσαπι 2/1 εἲ 
Λεγέσιζοἱ1: γἱἀ. ποῖϊαῖα αἆ 1, Ῥμοει. εἳ 
αἆ /Ἰεγοῦ. Ῥ. 975. 93. Ἰ]απ νετο βίῳ: 
ταπῖυπῃ Ἰοσυπι ἰηνεπίῖ ΙΠ Ίας Ιοεμτίοπθ» 
τὸ πολυπραγ μονεῖν οὐκ. ἔστιν ἀσφαλὲς τῷ βίῳ. 
Γεῤας φσε 1241) σα Πος ὦτέε)ά ο) [εηές 
{114ἱ5οεγέ τετε { γλία ἠήή]απα βεγ)ομ]ο- 
4 ἐπ. ος 5ἰσπίῆσαί τὸ πολλὰ πράσσειν» 
Ἠ156 πολλὼ πράσσουσιν ΟΡΡΟΠΙΙΠΤΙΙΓ αὐτοὶ καθ; 
αὑτοὺς: όνος (νοεεπι μόνοι διιδρίζοτ αἆ-- 
Ιεείατη) τὰ σφέτερα οὑτῶν πρώττοντες β)ίᾳ- 
1018 ῬοΗτίεο ῥρ. 3ο7.- Ε. αἱία- ᾳιιαθάατι 
ἰπί]ία ραευεῖ β/αήομὲς Πι ὁτερήαπως Ἐ 
Φομεά,. ΧΙ. οἳ α]οτππ .- Ἀομεά.. ΧΙΠ. 
Ἠος (ὐεετοπά ἀῑείτιτ αε ΟΗ:- Ε, ὁ, 94. 
Ζὲ8/ ῥγαξέεΓ 5ώµῇ2. εΡΟΙΕΜ1 απεγε, Πὲ- 
Αἱ] ἄε αὐἶεπο αΏφμέγέγες παῤμέπλεφιε 111) 
αἰλεπᾶ ἐντε ερ. ομγέοτω Αριά εὔπι- 
ἀεπι ἆς ΑιπίοίΕ» ς. 33 ζΗἱ ού /έΠο-- 
1172 δεΓωΠέ οὐοσί. 1δ' ορροπΗπεΙτ σὲ 
ο ΓἐεῥΗό. σε εοη{1εΓω Πέ; φαἱθ9- Αἴ1ος- 
ηὶς Ρ]ητ{πά πολυπράγ µονες οὐ ]οςί Ὀοπίθ εἷ- 
νίοιθ ὀλίγα πράσσουσ! ο δἱνὸ οὐκ ἐρωσταῖς: 
πραγμάτων, «4γ10β4. Ρας. ν. 199.- Ππὶτίο» 
Ῥμί]οσιτειίς Ετίρ]άεί αμὶ ΡτοἱοσμΏ: ασε-- 
ὃαϊ ἴδια ἀῑκίτ [Ἴψαδες.- 

| τος 



948 τς ο τ, 

πῶς δ) ὢν Φρονοίήν., ᾧ παρῆν ὦπραγμένως Λ 
Ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριθωημένῳ στρατοῦ 
ἴσον μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης" 
5 .) τι 4 πο ς 3. Ε) 

Αλλ᾽ οὐδὲν οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ. 
Τοὺς φὰρ περισσοὺς καί τι πρώσσοντας πλέον 
Τιμῶμεν» ἄνδρας τ᾽ ἐν πόλει νομίζοµεν. 

Ἱπ οπΙοας ορροπιπίµτ ὤπραγμόνως νέγό- 
Ζε» εἴ περισσὸν εἶναι καί τι πλέον πράσσειν. 
Ουιοά Αέρίάες α)ἰα Ποτῖε5 πολλὰ πρώσσειν» 
η Ίος Ίοεο ΗΙΡΡ. ἵπ δΗρρ]. ν. 576. ἵῃ 
Ἠειςε, Εωτ. ν. οόό. ἵπ Απιορες Ενασπι. 
ν ο» ὑδορβοείες ἀῑἰΧίτ περισσὼ πράσσειν» 
π Απίς. ν, 6δ, 

ΜΜ. ην τὸ /ὰρ 
Περισσὰ πράσσειν» οὓκ ἔγει νοῦν οὐδένα. 

Πίο επί ἰσηϊβεαπίας ετἶαιῃ Πα, ζωσε 
2{11/ σα 1ε αἰἐπεηί. «ΡΑεγεγαίε αριιά 
οὐσειη Ρ. 501. Τ. 

Εἰκῇ μ᾿ ἐπῆρας ὄντα τηλικουτονὶ » 
Πολλοῖς ἐμαυτὸὲν ἐγκυκλῆσαι πράγµασι" 

δἱο τεείθ ππθ οοιγεχἰ5δε νατῦιπη ατρίἔτος 
νυ]ραἴηπι ἐγκυλίσαι» 4ποά., α (0140 1Τ8- 
εερίΙπῃ ϱ, 4709. νεϊῖδαπι νυἱτίαι. -- Έ- 
τἰρίάεα πορδίτα εκ ΠΗίρρ. εοπιπιοάα {1ρ- 
σέ αἀπιονίτ ιδεηεεσε ἆε Έταπαι]]. ς. 
ΧΙ, υρί 5ημπι ἆᾳ απίἰπ ἵταπαιηἡ ταῖο 
Πθταπ] οἷς ἁἀἰσίταν ποβοαςδθε /)εηοςγέέσς 
Ο11 {γαηφι{/1ε νο)εί γέἐγέγεν ες ῥγέγαι{ηη 
αδαἱ πα» ές ῥζΙέεε. Οταεσα «[λεπιο- 
ο) 141 μὴ πολλὼ πρήσσειν» εἲ Ῥ]ητα ἁαὈῖε 
Τ4. σααᾖεγ. αἆ . «{Ποπίηὶ ΤΝ, οἱ. 
ὀλίγα πρῆσσε. αἰία Ί7εγ. {αγ {/απά. ἵπ 
Εαγΐρ. δμρρ]. ν. 576. αιίσίτ εἰ Δεγσ/εν. 
1η «4404. Β4Π. ν. 939. 

Ὑς. 7δ6. ᾿Ορθώσατ᾽ ἐκτείνοντες ὥόλιον 
γέκυν. ἨΠικρὸν τόδ οἰκούρημα δεσπόταις ἐ- 
μας.] ἵπ Ὀγαμαίϊε Χρ. Π. 4ε ΠΠ σἳ- Ε 
ἀανετε ἡ Θεοτόκος Υ. 14840 

᾿Ορθώσατ᾽ ἐκτείναντες ὀλβίαν δέρην" 
ΜΙκρὸν τόδ᾽ οἰκούρημα Φίλῳ δεσπότη" 

ης α]τίπια δῖς Τ,ατίπα Έασοῖα δμηῖ:  Ώο- 
7215 ἡπία αὐέφοά {εΏβΗ» επι οἰσοαίᾳ Ὠο- 
72120 οβρέηος ΦΠΟΤΗΠΠ αιεῖοτ («ταεείς 56- 
Ῥυ]ογαπ ἀερῖσπατί ετεζ]άΙξ, φετ[οί Εαεῖ- 
1ε Ροϊετίϊτ δεσπὀτη Φίλῳ' 5εά 1]ίς δετί- 

Ὀ 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΟΦ 

Ἠΐπε ἀεῦθαί Πικρὸν» 3Ώ Μικρὸν» άάπδῖΐος 
Νο πασίς οοηςΏτ {πτετρτεδις ῥ.γὲ- 
ρέάΐ αι]ά που νετδι οἰσηίβεατείμτ, Εὰ: 
εἴιε αἀρατευαῖ» νεα Τδό ἰπιε[ίσεμ» 
ἆμπι 49 εβάανετε ροττεοεῖο» απαα 1 
τεπι Ἠΐ5 πο” οπη]δοῖς δαῖ Ἱπη]τα Ῥταεῖες 
εεῖετος ἀῑχιι (αἱαλε. πα Μ. «{ηομίή. 
19. 9. ρ.93. Ομἱ ρίπιας Εωγέρίαν Ἔτα- 
σοεᾷία5 Τιαϊίπε νετ 5μ0 Πεῖο ποπῖπε 
Φογοιᾖεὶ -απμίῤὴε οἷο νετ ν. 187. Τγὲ- 
φέ6 0ο Γη {εγίΗήλ ἠεγές είς» Ἠπο αλ 
φεαατὶ θυπε, ετ ἵπ (αεί οἱ δΓή- 
΄η0έεΗ5 5 ἀἰνειβίσίπια ἀθάῖτ Δαζζέγηςςν 
«εεγδα ᾖσεο πεί Ικεηφηέίγ «οπή 
«ορ ει» ο ία. ΡΙΙΟΤΕΠΙ δἱ ἀατε Υο]15» 
δεί Βιγέρίόος δεπίεπίίαπι» ηἲ ἵπ Οτερῖα 
5ο]ρίε Ψ. 9915 Ιδοὺ τὸ δούλευμ᾽ ἡδὺ» Πὶς 
5εΓὶρἰβσοῖ, Πικρὸν τὸ λειτούργη κα εί τόδ’ 
ἐπικούρημω δεσπόταις ἐμοῖς ἨΔΙΠ οἰκούρηιαα 
«οππ εδι εἰοάία. Ἐοοῖε πΠὶ δεβο/ίαὀ- 

ο 74. ΡεΙ τὸ πικρὸν οἰκούρήωα τῶν ἐμῶν δεσ» 
ποτῶν. ἱπτε]]εχίξςαο νἰἀεϊιτ τὴν ἀτυχῆ εἷ- 
κουρόν. τῖ ἴ]]απι, εμίμς ολάανει ἀιεεραξ 
εοππροπεΠάιιπι» ζε-ο «10 Τήέτεο οµδ{θΙΕΠΣ 
4ο αεἐγδα/}. 4ἰλεγέέ. ΙΧοτ ΑΡαϊπεπι” 
ποπί {μίφφα ἀσίξυΓ οἰκουρὸς πικρὰ» ΙΠ Εάγε 
Ἠες. ν. 1984. Μαϊετ [αιηϊιίας», ευί τὰ 
κατοικίδια τῶν ἔργων εταπῖ ἀεπιαπάαῖα, 
]οᾳ τίς Γ{εγοείες, αιοά οιαῖ » νι]δο 
Οαοςεῖς ἀῑσεῦΒΙΙΙ οἰκουρὸς» ΤΕΓΗΙΙ ἀ9Π165- 
Πσαταπῃ ο σέος εἳ Εαπι]ίας αυτα πτίχ. [βα- 
7{ρίαέἑ νετο, ίσοι κήδευµα ΡΙΟ κηδεστὴς » 
1.0 ζο δορυφόρηµα» ΡΤΟ δορυφόρος» Ὠο- 
5ἵτο ροπῖτησ Πὶε οἰκούρημα ΡΤΟ οἰκουρὸς » εἴ 
1Π Οτερίε ν. 096. 

Ἐ τᾶνδον οἰκουρήμαῦ οἳ λελειμμένοι 
Φθείρουσιν. 

υὈ{ ὁσῤο). τὰ ἔνδον οἰκουρήματα ΙΠῖετρτε- 
Τα ΙΓ τὰς ἔνδον οἰκουροὺς γυναῖκας. 

Ὑ5. 702. Οὐ φάρ τι μ᾿ ὡς θεωρὸν ἀξιοἳ 
δόµος Πύλας ὤνοίξας εὐφρόνως προσεννέπειν] 
Ίηδειτα Πίετα νΕΙΙΙΩ πιῖμι ρταθςσεηῖεπα 
τεσῖςθ.  οοϊτεχἰς5α γἱάδτατ ἠ4{αγλαμάως . 
᾿Ἠχὼ (αιιοά Ἰς οΠΙΠΙΠο ΠΟΠ εδῖ 5οἱ{εἱ»- 
ΤαΠάΙΙΠΠ  βαρεῖα προσπόλων κ ἀφίκετο" 
οιιοά ιδε/οῤίστία 9Μοφίε Ιερίδδα νΙάετησς 
οετίε πρός µε ὠφίκετο Ἱεβίτιτ 1Π δεᾖοβίή. 
ΝοΡίΤο γειδα (]αίδ. {αγ ά). ο 

υπι 



ΙΝ ΕὉΒΙΡΙΡΙ5 

ἆ μπι Ῥυῖασατ Οὐδ ἄρτι ἴππι ἔοτιε ΠΟΠ Α 
Σεςοτάα!α5» Ἡῖ Τη οὐδέ τι» οὗ πάνυ τι, δἷ- 
π]]θηκαυες ᾱε απῖοας εαίτ Ε/. ερήα- 
21 ἆςᾳ Ὠϊα]. Αἲτ. Ρ. 51. δἷς 4Ποφίε νο- 
εἴ]απι πὶ 54ερε πλεονάζειν ἵπ Οὐ ψάρ τι. 
δορΛοσβες αΠαϊιῖπι ἀαδῖῖ εχεπρ]οτπῃ: ΑΙ. 
ν. 1140. Οὐ φάρ τι τῆς σῇς οὔνεκ᾽ ἐστρα. 
τεύσατο Γυναικός' Υ. 1360: Οὐ γόρ τι τοῦ- 
τον» ἀλλὰ τοὺς θεῶν νόµευς Φθείροις ἄν. ΑΠ- 
Πρ. ν. 456. Οὐ γάρ τι µοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύ- 
ξας τάδε. Υ. 53235 Οὐ γάρ τι δοῦλος ., ἀλλ 
ἀδελφὸς ὤλετο. Όεά, Τ. ν. 4Ιδ. Οὖ νάρ 
τι σοὶ ζῶ δοῦλος» ἀλλὰ Λοξίᾳ. ν. 441. Οὐὖ 
γάρ τι σ᾿ ἤδειν (ἤδη) μῶρα Φωνήσοντ᾽. δά 
ππῖπητα ἵα]ία π]πας αἴτεπάυπι Ἰπτεγάητα 
Ἠοπ]ῖπες ετγιάἰτὶςε]πη], ---- Πος τεπιρογίς αἴ- 
τίομ]ο Πϊς αὖ Βωγέρίώς Βησίτατ Τπεδεις 
Ύτοεζεπα Ὠε]ρΠί5 τεάϊῖδδε» «ο αβ]εταξ 
ΑΡρο]πεπι αἁπιοίτητις: οἴνε επί Ρις 
Ὀ]σο ποπιῖπε οἰνίταῖμτα 1]]ηο ρτοβείῖςςε- 
τεητήτ ψε]υτ Ἰεσαιῖ, 5εΗ ἆε τεὺι ρτῖνα- 
τς Όειπῃι εοπςυ]τητί., ἀἰεεροπῖαστ θεωροί” 
5Ιδίαπε ΤΠεδειι5 αιῖ θεωρῷ τεάειπητί πεπιῖς 
πεπι Ρτοάίτε ἀοπιεδίεοτυπι Ιπάϊσπατιτ. 
αι Γεῄσεπι τεάἴταπη στατη]είήτ. ὕεπεσα 
Πησῖι ἵπ Ἠ]ρρο]. 5π1πι ΤΠεδεα πο Ρε]- 
ρµΐ5. 5εά ἴδιπος Έοττε ἀῑε τενε!δηη αὉ 
1η{ετῖδ ν. 9345. εἴς, --- 1] ν. ὅδο ΤΠε- 
δεηςς 

Οωὲς Γγεπηίας σωγες Πεδι]ή βεβρι] Ὀ 
1εα. 

Εκαῤργοτιαί αἰφιως: ᾖμείμς, Ἰαεγ)πιζέ 
εἰ ἀοίογ. 

1η ᾖπηῤηο ἔβσο 1η0εία ᾖαηλεμ/α({θ. 
«{ιρίοία οἱδμα ῥγοσωώ: {ΠέΓπο ἠοιρήε: 

Β 

ιο 

ο ὖαε ν]άετῖ Ῥοδευπὲ ἄε νεγείυτις Ειπρίς 
ἀεῖς εχρτεδξα. διυδρίεοτ ἵπ Εά. ΗΙρρο» 
Ἰψτῖ ρτηπα ποἩ Ἰε]ρῃῖδ, 5εᾷ αὖ Ἰπεετίς» 
Ἡτ αρυά δεπεεα  τεάΙ5δε ΤΠεδεα»Σ εἴ Ε 
Ῥτοάευπῖεπι 1π Θεεμαπι νεῖδις αἀλίρι]θ. 
εε. οαἵος εχ Εωγέ ἨΗΙϊρρο]γιο ρταεῦεῖ 
ᾠζούσει» (Το Ρ. 45δ. 

ΣΩ λαμπβὸὲε αἴθὴρ, ἡμέρας ὃ᾽ ἁγνὸν Φάοε 
ὋὪ: ἡδὺ λεύσσειν τοῖς γε πρᾶσσουσιν καλῶςν 
Καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν» ὦν πέφυκ᾽ ἐγώ. 

βὶς Ιοφμίτις Τπερευς έπεισε Υ. 8350 

ΗΙΡΡΟΙ ΥΤτυΜ. 949 

ΤαἨ4ε” βγο/σὲ πΠοοΙή; ἄείέγησε ῥ]α- 
κ) 

7στίοφµς 14Πε οΠγζέεγε μππζγαμίέπε 
βομ1. 

Ὅε γίς οωρίίάπι δΗ/ΓεγΗΠί οσιεὲ ἀλει { 

---- Τη νς. 96, Ῥτο ἐκλίπῃ τεεερῖι εκ 
Ο0οάἁ. {ωσγανίως ἐκλίποι. 

Ὑ9. 8οΙ. Τί Φῄς: ὅλωλεν ἄλοχος» ἐκ 
4 ῃ 

τίνος τύχης» ] δέμεσαε Τηεδειςν. 571 

εαωτζ ζμῶέ εοβέέ ππο7{. 

Ψε]αξ εαδαπ πιοτῖς ἴσηοταπδ», ΟΠοτις 
πιοάμπι ΠβΤΤαϊ» 419 Βερίπα γἱταπι Επίε- 
Ιῖ ν5. δοο» 

Άρόχον «κρεμµαστὸν ὦγχόνης ὀἀνήψατο. 

Πίης ἵη Χρ. ΠΠ, Υ. 943, Βρόχον κρεμαστὸν 
ἐξανάψεις ἀγχόνης. Αά 5εαΠερῖεπι Τμε- 
5εί αΠβεςίίοπεπΙ» Λύπῃ παχνωθεῖσ᾽ ἢ πὸ 
συμφερᾶς τιός»; ἁἀδετιρῖα 5Πῖ ΙΠΙεΓΡΤΕ- 
ταπιεπ!ί Ίοςο 5εηεπῖα ἵπ Οοά. Ρατί5. ἐν 
μεταφορᾶς τῆς πάώκνης. ἥτις πᾶσαν βλά- 
στήν διαφθείρει. 4Ποτηπι ςἰπιῖ]α ῥρτοδίαπε 
ἵῃπ 9εΠο]]ςδ. 6ἳ α]θῖ, ιδεπέεσέε Τ{εδεις 
Ίη ΗΙρΡο]. ν. 85ο. 

Σ/[αγεαβεγ{ε» φις ςγσΥεἳ ΠΛΕΤΗΕΙ ἄο)ογ. 

δεᾳ Λύπγ παχνωθεῖσα. ααπινῖς ἀῑοί ρος- 
αἱ ὦεςβγααέπε εοη/εεία. ΠΟΠ ἴαπιεηπ εδῖ 
Ῥτορτίε 5; σναία «ἀοΐογε., φεὰ ου Ρρεςεῖιδ 
ἀο]οτε δῖς ο5ῖ αἀφιτίοίηπι, τῖ νοςί 1Π8ᾶ- 
τη5 εἳ Ιαετνπιῖς ἱπτεγο]αάατισς 40 πιο. 
4ο ὦσ/ρΛομὲ ΟνΙΦΙαπαδ: 

«{4εέγάρίωῃ σε]ἰώο /7ήσογε βῥεζίες ΓΗ. 

Πετ. Ερ. ΧΝ., 115. ἐπαχνώθη Φίλον ἧτορ. 
Ἠος Εσυταῖο 5εηδα ααϊ νετραπι αἁΠ- 
Ῥεπτ Ῥοξταεν {0εγ βδομί ΦΠῖ 
ετ /επίοάωπι. «ειοβγίως ἵπ ΟΠοξρΗ. ν. 
8τ ,κρυφαίοις πένθεσιν παχνουµένη. Πετγεῦ. 
Πακχνουµένης » ἁγιωμένής. ἨὈἵ αἆ Πακχνοῦτοι 
Ρταεῖετ οετετος πιεπιοταῖας ΟΙ. 2. Καάῤη- 
ξεηέως ἵῃ Ερϊςι. Οτῖε. 1. Ῥ. 74. Εε]εῖτεν 
νετραπι ιά Ο7Ρήεο τερτϊταῖτ αρείδηιια 
πιυπϊνΙϊ εχεπιρ]ῖς» Ίος «εἴαιπ ΗΙρρο]. 
νεῖδα 5 εΧ 4Ἡο εππρίαπι Ιεσίτατ αἰῑφπο- 
τες ἵη ἁταπ]ατε Χρ. Π., Ηδἱ ν. 5335 Ρίο»: 
ἀῑτοι δατῖ» αρίς 

κκ Δύ» 



45ο' 

Δύπῃ παχνωθεὶς» ὡς προδοὺς ἀργυρίου. 

ἆςο Ματία ἀῑοϊἴμσ ν. 1925. καρδίας παν” 
νουµένης. 9 ἴαε Ὀῖς φαἲῖς Ἱπερίε τερεϊμΠτΗ 
ν. 9097. 8. (ΣεΡοΓέω5 απἰάεπι ΓνασίαμΣ 
1η ΤΠτεπο δοπ]ραῖῖ» Ὁτ 5οἱεῖ εἰεσαπτεΓ 
Μ. 11. Ρ. 9]. Β. ἔνδοθεν ἧτορ Παχνεῦται. 

Ὑ9δ. 894. Τοσοῦτον ἴσμεν ] [ου 7 
211111 ΠΟΥ: Ἱοο 141ηζ1ε εἰ ἐρσα 

«οι ἰωα «Πνεμίο: ἄρτι γὰρ κἀγὼ 
δόµους» ΘΗσεῦ»ο πάρειμι' ΡΙΟ δόµους 094. 
Έ]οτ, ει Ἐά,. ῬΡίπια Ἐ]οτ. Ῥταέρεπί δό- 
μοι. δόµοις -- πάρειμι Εδδει αὔ1μ ἄέ- 
αἰέθων. Τοσοῦτον ἴσμεν  Ροπίτατ Ῥιο 

τοσοῦτο µόνον ἴσμεν. Ὀῖ ΊΠ {εἱσέ Τ1πιοπε 
Ῥ. 55» 3 τὸ γε τοσοῦτον παρανομήσαμεν' 
Άσο {ΠΩ ώΜέέ Υόρε. «Χεποββῦη Κ. Δ. 
Ψ., Ρ.οΙύό», 3δ., τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον: 
ἐφίννωσκον» ὅτι εἷς ἡμῶν εἴπ. Ῥίεπε δετῖ- 
Ῥδῖϊ τοσοῦτο (ωόνον εἰδέναι ἸΏ. ΟΕΕΟΠΟΠΙ. Ρ. 
509, 6. Ὁτ «{μάοοίώει Οἱ. 119 Ρ. 99. 335 
φοσοῦτον. ὑμῶν μόνον δέοµαι. βἰπαϊλίτει 10- 
αυ υπέμΓ {ας εἰ /2ε1ο/ΛέΡέΣι 

νς, 5ο6. Τ/ δῆτα τοῖς» ὠνέστεμμαι κώρα 
Τ]λεκτοῖσι Φύλλοίς» δυστυχἠς θεωρὸς ὤν» ] 
Οµίά {είν «8Ο ο Ῥαιπαφίάς ᾖῶμ7ο9 

εσριζ ἐν ἐοί5 σι εᾖιέ σῶεε]' ἠεσαί» ὃ- 

Τεηβογέδις 01 εζ αρίῶ 5070/3104 ή6ή9ε 

ΑΡρο!Ιίπεπι αἀΠΙὐΙ{ΙΓΟ6. ΠοἩ 84Ώς ΠΙΙΤΟΙΗ 
εθῖ ἰηδίσπα Ι)εί Ιαήγεαπι ρβεδίας5ε Αροὶ- 
Ἴπατοπις 58 1] δεδίαδδε «οΠ5ΙΙΤΟΓΕΒ 
845τοδ0ἵ86 Ἰᾳσαίος “δα με ἀπ. ἀοπιύῃ τε»: 
ἀλςδεπῖ εχ.Ίεσε Ώε]ρῃῖσα» ἀῑδείιηις αἲις»- 
τοτε {νέο ΧΧΧ. «. ΧΓ. ιδ ϱ. Εαυΐης 
Ῥίοιοτ Ἰεσαῖηδ» αΠπ Γε]ρ]ῃῖς Ἐοπιαία 
τοβ]]ςσεῖ «οἵοΏαῖςδ» ἵπ βεπαϊι ἀῑχίτ, 5έ 

δρ αὖ ἐεαρί α){ῤείεκ οἱσωέ εὐ70- 
ώς ἰἱσγεα εἰ οΓῶς/1412 αάῑνοεί» εξ 

γε «αγία Γεοεις ἐασ εοΓο)λά{112 
ιών αάλιοεμαεγέ». 3έο αίε «έβροπά6 
εαν» Φα ού βΡεΓνεδ6έ. Ἰ]]α 
Ἰπ ποιῖδ νίτοχυιη Ώοείογπ Ρίητα ρπο: 
ειαπτν αποτιπ ποπΏι]ία ἴαιπ ἀεάεταῖ 

Κε). ἵτπ γὶορή. Ρατ. ν.οι. Ρτ- 

πις Εωπρίάεα αἰϊάπάε Πλαδιτονῖτ Το, 
Βγούσοις Μϊδε. 1νΝ. «ε. Ι5. εοπ{, αμ 
Λατελα)ίμ» ἀε Οο1οΠ. ΙΝ» 6, 19.. 

Δ 

Β 

.. ο νο ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΟΦ { 

Ὑς. 998. Χαλᾶτε κλῇῆθρω. πρὀσπολοι πος. 
λωμάτων» ᾿Εκλύεθ᾽ ἁρμοὺς » ] Κλεῖθρα 5ετῖν 
Ὀίτασ 1 Ῥατὶς. Ρίο ᾿Εκλύσαθ ὠρμοὺς ». ΕΣ 
ν, ὃο5 τοοερὶ νε]υητ σεπΙπΙΠι ᾿Ἐκκύεθ’. 
Ίος αποαμε Ρταερει ἵπ Πι]μ5 θἰπ] πιο 
1οεο Μεάεα Ἔωγίρ. ν. 19149 

Χαλῶτε κλῇῆδας ὡς τάχιστω πρὀσπολθϊ 9. 
:"'Ἐκλύεθ) ὦρμοὺς ο ὡς ἴδω διπλοῦν. καωκόνο ᾿ 

Τη Ηε]εῃας Ψ. 1196.. 

Ὠὺ», χαλῶτε κλῇθρα» λύεθ Ἱππικὰς - 
Φώτνας. ὁπαδοὶ» κὠκκομίζεθ ἅρματα. 

Άῃδαµαπι Ιεσίτατ ἴπ Επιριάεῖς. εδι ἴϊδέ 
απθ εκ Ῥειάϊτο ἁταππαίε Πεμιὶφτϊο[ίάπι 
αυοά ποῦῖς ο ει ατ ΕΒωγέρίώς Ρο 
Χ. 97. τῷ ὠνοίγει ταυτὸν τὸ λύειν» ὦδ- 
ἔφη Εὐριπίδήςο --' 

λύε πακτὰ δωμάτων. - 

6-ὡς τοὐναντίον. ᾿Αριστοφανης' νειςδις ἵπ Πῃ- - ρ 

μ] 

γη]σαία., ο Ὁ' 

145 ΑεμαϊΠ. ἀατα [ωγέρίζὁ 475. Ω)ἡρ 
ὑβρίζει" κλεῖε πηκτὼ- ( Πῖο 4ΠοφΠε πακτὰὸ 
ΡΙαΕΙΠΙΕΠΠΙ } δωµάτων. Ροβ/μοἷς Πἰς: ΠΟΠ 
ποιηϊηήϊ Δες. . απ απαείαπα Ἱπάίςα- 
νίι ΓΡωγήρά Ίος αἆ Ψεδρ. ν. ΙήΤ5ο 
Κλῆθρα χαλάσθω τάδε. 6ΟΠΕ. ΟΙ. 5. 1. {- 
ὀγεοᾖ« αά «4ελοή. Ρ. 4098. Φεηεεα ΕἸγεδῖο. 
ν. ΟΟ]ο- 

ο ἑωγθα Γσωλαγὸ Γογο: 
Τοπηρζὲ Γεάλάο 

Τη εἶὰς Ηρρ. ΤΈπερεις ν. 968., 

Δεπεγαίο οἶσσος 0014 ῥου{ες ζαγέσέ 

8, 8οο. -- ὧς ἴδω τὸν δαίµονω Τυναι» 
κὸρ» ἥ µε κατόανεῦσ᾽ ἀπώλεσεν. ] !ίαπο εΡο: 
Ἱεοτίοπεπ α Ε]οτ. Οοὰ.. δη Ὀπηπϊδιταίαα 
ἵπε ἁμυΙίατΙοπε τεεερῖ, τὸν δαίμονα Τυναι- 
κὸς» 1γίε. ὠβ0Γ4 Ἴέσό 30ΓέΕΠΕ ΡΙΟ 

ὡς ἴδω δυσδα{κονα: 
Ῥυναικὸς »- 

αἴαε ΠΙΟ ῬΡοΐεδῖ πιοάο τοἱρτατί: ος 
Ἠπο. Οοάΐσιπι Ρας, εποϊανί: {4{1σγα- 
γέμς τὸν δυσδαίµυνα Ἐυναικὺς», ΠΠ] εκ «6- 
τοιῖ. Ἱπ Ῥατίδιπο Οοά, «επι αἁ μοι ε 
Τ. Π. Ἱεείτατ., ὡς ἴδω δυσδαίµονα Ἱνεκρὸν 
(αμοά εκ οοπΙέεῖωτα {εἰς Ἱ]ς εεΏ» 

δα 



5 ΙΝ ΕΌΚΙΡΙΤΟΏΙΣ ΗΙΡΡΟΙ ΥΤτυΜ. 95. 

βευαῖ τεςτϊτπεηά απο) Τυναικὸς Ἡ θανοῦσώ μ᾿ Α αῖᾶα ΠΟΠ Ῥοϊπίτ Ὠαες εΧ ΙΠίετρΓΕΙΑΠΙΕΠ- 
ὠπώλεσεν. υἱππηπα ἴπ ὤλεσεν ΠΠΙΙαΤΗΠΙ 
ἁαυιτ ετ Ἠυπς δεπατίηπῃ ]εσιτίπιαπι: Παης 
νετο Ἰεσιοπεπι Παίαπ ατηῖττος ( παπι 
ὠπώλεσεν πιηϊατί ΠΟΠ ἀεῦὈει) εκ Ιπίεί- 
ῬτεϊαπιεΏῖο» 4110 τὸν δαίμονα Τυναικὸς απὶ5 
τεάςἁ]άῖξ ποῖὮ Ἱπερῖε. δυσδα/ωενα νεκρὸν νυ- 
ναικὸς, ἡογΙμάίΗ οὔώνεγ μπογές. 
Φεά Ρταείετεα ἀῑνείδα {Γιΐ55αο νἰάρτιγ ἵπ 
Ἠυτίς απιϊαμῖς Ἱεστῖο. Ε0154Π. εκ Εαῑίο- 
πε ἁταπιαϊΙδ Ρτῖπια εοΠδε!ναῖα. 

φ ο, ᾿ { 

ὡς ἴδω πικρὼν θέαν 
ἍἙ υναικὸς 

ή! αεεγῥι γέάεαπι εβεοίστι ζω ζ]ηογέρ 
αυαε Ἰεειο., ἴιε αάποταῖα» ἵπ Ἰοευπι ᾱ- 
ΠἱεπίβδΙππαπι Ππιπὶστανίε νετςυῖ δρ4 5ηῦ- 
Ίεεῖα» Πα», απῖ Ιεσῖτατ Πμα, γειδήπῃ» 

"Ἐκλύεύ” ἁρασὺςο ὡς ἴδω πικρὰν θέων 

το ηᾶδοῖ, Πἴταφμθ α τε νἰάετας Εωτί- 
Ρίάεα. ἨΝΙδΠΔΠΙ {απιθη » {4ἴΕΟΙ 1 
τα]ίθης ]ουῖς Ίεσετε πιε πιεπϊπἰ τὸν δεί” 
µονα.. 5εᾷ Π]οταπι ἵαπταπη οἱπιῖ]ία», αάθ 
Πίο δοἱα ρτοῦαῖ ἠή{ωςγανίαςς κακὸνο θέα" 

µα πικρὸν ο δεινὸν ο ἄλγιστον » εἴς. ἵπ Ε1/Γ/4ῤε 

Μεᾶ. 1915. --- ὡς ἴδω διπλοῦν κακόν. ορ» 
ΑΙ. ν. 1092. "10, ἐκκάλυψον., ὧς ἴδω τὸ 
πῶν κακόν, "Ω δυσθέατον ὄμμα» καὶ τόλ" 

ης πικρῶς. Ν. 1911. ΩΏ -- θεαμάτων 
ἐμοὶ "Αλγιστον. Εωγὲρ. Μεά. ν. 1167 ο δει: 
νὸν ἦν θέαμ᾽ Ἰδεῖν' εἴ 5ἱο «Ἀεποβήοῃ ξ Α. 
Υ. Ρ. 100. 1ο. ἵῃπ Εωγρ δυρΡρΙί6Ε. Υ. 

45. Πικραὶ γὰρ ὄψεις χό κα τῷ τέλει, εκρῶν Ἡὰ 
Ότεςι, ν. 5ο Πικρὸν θέαμα ΝΜΡ. Θέιμα 
πικρὸν ) καὶ πρόσοψις ἀθλία. -- δεὰ αἰτετυπι 

ὡς ἴδω τὸν δαίμονα 
Τυναικὸς» 

εθ956 ποδιτῖ νε] ἀίνεισαπ, νο! ἐπιοπάα- ο Πέ νέάεα {γέεπι Λογΐς Ππεῶε 5ΟΓΙΕΏν 

«τίοτεπι φοτῖριίοπεπ] » ἀπ Ὀἶταγί ΏηΟη Ῥοῖθςῖ. 
ΝΙάΙε Πος πιοπυῖτοε ρτῖπῃς ση. Ἰσηις- 
αγανέω» ἵῃ ποιῖς αἆ Ἠιιπο Η{ρρ. νειδυπῃ» 
πει Ἰησεπίοδε φηδρίσαϊιτ εκ ἱπ[ετίοτε ΟΓ8 
Ῥαρΐπας νετδιπ] ἵῃ ἴδίαπ δεᾷεπ., αἴππι 
ἆτπ Εάά. οεευραῖ» πιοιε Εηίς5ε τε]4ΓΗΠ]ο 
λε -Όοδϊσῖοας Ἠ]μς 55 τασεε, νἰάθτιτ" 
Ὢμε αἆεο νεῖΦα5 Ροντ νετευπ ὅ24 ἵη δι 
απο5δ αάήουῖτ Ίπνεπτυς: ἱ νεΙ ἵπ οπιΠῖ- 
Όας Ἰπνεπίτετασ»ο Πε {ωεσγανίο πΙΠὶ- 
1οπιῖπας πηπίαιε νἰάετετατ αἀπ]τετίπιςς 
5εά πο Ιεσίτας νεῖςης Ίδτε ὅσ5. πες ἵῃΠ 
Έ]οτ. 0οά. πεαµε ἵπ ΡαΓΙΙΠΟ», 91ο δις 
65τ απσϊἰσεδίπιας Τ. ΕΗ. -- ἈΝοππιη- 
α.π1» Ροδῖ αἶῖος ΙΠπίεγίεεῖος» α Πὐτατί(5 
τηα]α τερεΏτί νειςυς τε]αιί δΗΠΙ. Ώο ]]- 
τητῖς Οοάΐσες ἀε[οτπιατεπῖήτ: εκ στ. ἶπ 
Ῥαγ. θτ. ν. 9036: Τοὐναντίον δὲ δράσετ᾽ ἢ 
δρᾶᾷσαι χρεὼν» Ιηπ απατιο «οάισαπι Τ,εἰ- 
ἀεπδίαπη Ῥο5ῖ οεἵο γνεϊδς 5εᾳα. Ιπίτίο 
ρᾳσ. φεοιεητῖδ πιαἰε Ἱερίτας τερειῖτις. 
Ίαπ νετο ἀἴνειρας Ίδίας Ίεοτίοπες ε5δε 
ΦΗςΡΙςΟΣ» 

-ὧς ἴδω τὸν δαήµονω 

Τυναικὺςο 
ει 

μρσεκ ὡς ἴδω πικρὰν θέαν 
Τυναικὺς» . 

ψὶτῖ ἀοστῖ {αϊερυηπτιτ α Ἰρτατ5 Ποη εκ- 
5ρεεϊἙαπάμπι. Ῥτοτοας οοάεπι πιοάο τὸν 
δαίμονα φυναικὸς ἆδ ωποτές, ϱὔαπι πιοῖ- 
ἴυαπι ρυταῦας» «οΓ1ε ἀῑκὶτ Εγέριάς Αά: 
πείς Τπ Αἷ]ς. ν. 935. 

Φ]λοι., γυναικὸς δαίµον εὐτυχέστερον 
Τοῦ ᾽μοῦ νομίζω» καίπερ οὐ δοκοῦνό᾽ ὅμωσδ» 
Τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἄψεταί ποτε. 

ϱ Πππςο Ίοευπ Ρρταεῖετ αἰία αιαθάαπι  Έω- 

Ε 

Γέρας αρια ἀθῑῖτ ᾖ, «Κωθεγ. ἵῃπ «4{γία 
:{ορή. Ρ]ατ. ν. 6. πλογίε} Α]εεδιάϊδ τὸν 
παρόντα δαίμονα ῥ7αεσεης {ηογέιέμπῃ νο- 
εαῖ «οτὴς ἰπ Ας. ν. σύ. Πῶς οὖν ἔκρυπ- 
τες τὸν παρόντῳ δαίµονῶ. 075 {γής οἳ- 
γε /ογίωπα πιαζα» δει εααμαέῶς. 4ὐαε 
ποὺῖς :ουτίησίε Ὥοα δίπε ΝΙΠΙΙΠΕ, {τες 
4 ἱεητετ ἀῑείτις δαίµων, υἲ Πόμεγο δἷς 
αἰῑῖς: ορήοεῦι Οεὰ. Οοἱ. ν. 1939. τὸν οὖ- 
τὸν δᾳίμον᾽ ἐξειληφότες» 5ἱνε Ρροτία5 ἑξει- 
“Ἀημότες' 5υΗΠῖ εσπι(εη 12ο Γογ{άΠο 
674114. οββοσίες ὦοδέέ Ῥ. 579. 1: 

μὴ σπεῖρε πολλᾶς τὸν παρόντα δ2{µονα" 

1ά οδῖ μὴ πῶσι κήρυσσε» γεὶ μὴ εἰς πάντας 
αὔδα τὴν παροῦσαν τύχην» δΐνε ἀτυχίαν" 
6ος ρ. 458. 

1 σίωπα φμοά 76ΕΙ «Ρώγσεγε ἐπ γωύσως 
εώ)έε 

ΚΚκο ψ8. 



τά 95ο σαι ΑΓΡΓΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΔΘ 
Π 

Ὑς9. 813. -- εἰράσω Τοσοῦτον ν ὥστε Α ΜίδεεΙΙ. Οὺς. Ψοἱ. 1. Ρ. 417. επί νεῖ” 
τιύεδε συγχέαι δόµους ] Οτιπι Πἱ5 ΠΠΠμεπάα 
ψιάετηπῖ Σῶς φερὸς πάλαισμα µελέας" ιο 
Ίπες αἀβετίρια Οοἆοχ ἀαῦαῖ Ρατί5. ἐκ µε- 
ταφορᾶς τῶν παλαιστῶν. οἳ πνίγουσιν ἐν τῷ 
τραχήλῳ παλαίοντεο. Ιπὰε νοχ πιεπάοσα 
εοτ]σί ροϊτετίε ἵῃ ισοᾖολέε. --- ΨεΙδΙ5 56- 
41ΠεΠς ἵπ εοάεπ Οοά, Ιεατατ, ἘΤίς ὅρα 
σὼν τἄλαι᾽ ἆμαυροῖ ζωόν» εἴ» αἁ νεΓΌΙΠΙ 
ἁμαυροϊ , Ἱπιετρτεϊαϊιο ὠφανῇ καθιστᾷ. 
Ἰή1τος Πίο νῖχο ΟΙατ. Ρ]ασμίδδε, Τ/{ σ) 
ὥρα σὰν τ. Σὲ --- σὰν. νεΙΘΟΙ. ἲ σοτ]ρῖ 
ῬοτηεΓίτ, --- Ῥετ Ρατεπτ]ρκίΠ. Ἱπιετιεῖα 
86 πιέΠἴεΠΙ {εαιβή εοηδτϊταῖ: δῖο Ίεσιῃ» 
ταν ἵπ 0οἆ. Ρατῖς, Αἴ αἶ τόλμας{ Βιαίως 
θανιῦσ᾽ ὠνοσίῳ τε συµῷο- { ρᾷν σᾶς πά» 
λάισμα µελέαθ. 

9. 817. Ω µοι ἐνὼ παθέων., ὧν ἔπαθον» 
ὦ τάλας | Δ1σγαν/1 δε( 115, ὦ τᾶ- 
λας εχ Οοάά. τθοβρΙ. Ρίο τᾶλαια. ὦ 
πόλις εδι ἵπ Ἐ]οτ. αἳ Ρατ. ἴτ νειδι5 
5 «οΠΕΙΠΠΊΟΓ. ὧν ἔπαθονο τάλας» δεῖῖ- 
Ῥεπάνπι «εηδεῖ Γοσιῤίως. --- ἴπ 86ΩΙΕΠο 
νετ», Τὸ μάκιστ᾽ ἐμῶν κακῶν , ΡΤ8ε- 
Ῥεπιε αι Ε]οτ. εἰ Ῥατίδ. ΡΙΟ κάκιστ᾽ ἐμῶν 
αιοά πτροίθ τατ]ς Π κακιστ᾽ α Ιρτατίϊς 
νιάθτυτ πιΤαίΗΠ: µάκιστον αάλΙρίταπ 1Π 
«Πεεβ} Ίοοο αριᾶ Ποηβίη. π. Ὕ. Η]. 
τ, ἵηπ ορἠ. ΡΕὶ]οεῖ. ν. δ46 τεάαίἹτιτ α 
Φςομο]. µέγιστον. -- Ψ61δης 819: 8ἱ δετῖ» 
Ῥατατ απα τετα 5η Ὀ]αῖα» 11Πβί «ΟΠΊΠΙΟ« 
ἆς ροῖτετῖῖ σιπι 5εφΠεπῖε, αὐαπινῖς πες 
ἄιμῄτοατ ἐπεστάθης ΕΠΙ τύχα Ῥο55ε «0: 
πεοῖτῖ, "Ὡς οι βαρεῖα καὶ δόµοις ἐπεστάθη 
Ἐζγλὶς ὤφραστος ἐξ ἁλαστόρων τινός Οµαη 
ανά. ηήἡ ΓΠεἰίσφαε σε) ΠΟΠ Ρονέ1α 

7 Ὠεο φοάστη 2Η) εο {11 ὀηρία/ Βία 
νοζεΏ ἄφραστος εὐπΙ δεβο], εαρἰεπάατα 
τοσῖς πιοπηῖῖ {1ε{ῤΙ4δ. 

Ὑς., 891. Κατακονῷ μὲν οὖν ἀβίωτος βος] 
Ῥίου ἱεείῖται ἵπ Οοάά. Εἶοι. ετ Ρατίς, 
Ίεοτηπιαμς ΕΙ ὁολοῤίἛακαε. Ἰαπφυαπι 
Ἐτιρίάεα Ίαες εχΙθεπίατ ἵπ Ε{ΥηπΟ/ο- 
Φὲζυ Ρ. 50. 56. Κατακονῷ μὲν οὖν ἀβίωτος 
βίου. Γαπιεῖςί αὐτειη βίου Ιεδατατ Τη «ο, 
Ῥατῖς, Ἰάεπι ία νο]! νετοιπι. ἀαῖ Κα- 
τακονᾷ», ΕΝΠΙ ΙΠΙΕΓΡΓΕΙΠΟΠΕ µαραίνει. Νὁ- 
χο ἵαπεπ απηἰπιαάνεταςτ νι Ὀοειμδ ἵπ 

Β 

Ῥταπι τεάάεσαι ΠιΙΠΙπις γΥίτα]επ]ς 

Ῥο βίος. ΕΠΙ ΠοΙΠῖπε Ἱμπσεπάιπι (ἱου» 
μίς Ἱπίτα ν. 867. ἐμοὶ μὲν οὖν ᾿Αβίωτος 
βίου τύχω. Ὀυιρ]εκ Πῖο Εὶτ 11 Ἠδτίς απ 
Όφιής Ιεστῖο αιοά βαγηεέως εῖαπι νἰαϊῖς 
Ιπῖετ α]ία Ροᾶτίς ἅπαξ λεγόμενα Νεῖετες ἃ- 
Ριά Βωθαίή. ἵη ΙΙ. Ἐν ρ. 9885 400 ἐΧ 
Εωγέρίάες Ρτβεῖες α]ία, πεπιοταΏῖ Κατα» 
κονὰν ὀνομωατικῶς τὴν διαφθορὼν'» Δωρικώτε- 
ϱον» ἢ. Κατακονᾷν, ῥηματικῶς.» τὸ καταθή» 
γειν. Ὀιταπιαιε εχρ]ἰσαεη. εἴἶαπι ἵπ φεήθ- 
11. Αἰτετα Ἱεετίο.. 

Καωτακονὼ μὲν οὖν ἀβίωτος βίου. 

(Ἠος επίπι ἔππι τεαιῖτὶ οεηδιήῖ εἴῖαπι 
ΕεαίΛίως) φῖο ἵπ δεβοβίς εκρ]απαττ 
καταφόδορὸ ζωῆς ἀβιωτοποιὸς κἀτέλαβέ µε" 
αζἁίτητ Πο» γράφεται δὲ καὶ τὸ Ἱζατακο- 
νῶ (1.. Ἱατακονᾷῷ ὡς) ῥῆμα" ἵν . οὕτως». 

5 µαραίνει µε ἡ δυστυχία τοῦ βίου” βίνε κατ: 
αναλίσκει. πες. Πὶδί Εἱἱοτ» Ῥετίπεπτ 
αἆ νεδιπι Πος πιοάο δεΠρίατη » 

Κωτακονῷ μὲν οὖν μ᾿ ἀβίωτος β/ς5. 

νἱτὶ εὐ]αςάαππ Ὠουτὶ πιεπποταπε. οοπΏ{εςῖιῖο 
τα. Ἱεσεπτῖς., 

Κωτακονᾷ μέ νυν ἆβίωτος βἶοσ. 

Ένεποται ΤΠεςδεο σα]αιηίτα», αὐαε νῖ- 
πιΕΙΠΟ- 

ταῖ εἰ β/ᾳίο δεινὰς --- ξυμφορὰςο ἃς ἆ- 
βἰωτον ἕῆν κεκτηµένῳ » ἄε !,[.. Χι, Ρ. 056. 
Ῥ. ει] βίος εἴἶαπι ὠβίωτος ἵπ ΡοΠτίεο Ρε. 
990. Β. εἳ δαερίᾳς ἀῑείτις, α[ῑῑς. 

Ὑς. 8ρα. Κακῶν ὃ ὁ τάᾶλας πέλαγος εἶσο»- 
ρῷ Τοσοῦτον. ὥστε μή ποτ᾽ ἐκνεῦσαι πάλι 1 
ἵπ 5εφιεπῖῖ νεΙδι Μήτ” ἐκπερᾶσαι ἆπηι ' 
Οοάά. Ε]οτ. ει Ρατί, ἴαπ Ιδίςδ. αἆ ἐκ 

Ε νεῦσαι αἀςετῖρίμπι ἵπ Ρατῖδ. ἐκφυγεῖν. Ρτο» 
Ρτίε ποῖαϊ ἐκνήξασθαι » ἐαίαγΕ, αποά δι” 
Ρτα Ίαπ αἴτίοί ἵπ ν5. 47ο. Ὀδί ἱεσίτυιτ 
αριά Βαΐσερη. π. Α. «. ΧΝΙ» οὔτε ταῦ» 
ρον ο οὔθ᾽ ἵππον τοσοῦτον πέλαγος διανἠξασόαε 
δύνασθαι» εχ ἀποῦίς Οοάᾱ,. οΏΕειΓΗΓ δια 
γύσαι δυνάσθαι αιοά ΙπΠ διανεῦσαι ΠΙΠΙαΠ” 
ἆμπ ατοίίτοτ» αἁΠἰρίταπα ἵπ εαάειπ 105. 
οιτίοπ6. βσιταῖο θΗπιρίια β/αοπί, εἶα8 
Ρατπεπίάε» (Τ. ΗΙ, Ρ. 197« Δ.) ἴει- 

σια 



νΝ υπ αμ σμσα Ρος τμ. 

Ἔπε πεες]εθαῖ πῶς χρὴ τηλικόνδε ὄντα δια- Α ἐσ ο/φάσηα πιαίογώή1 {/16ΟΓΙΗ). 
γεῦσαι τοιοῦτόν τε καὶ τοσεῦτον πέλαγος λό- 
Φω». ἡΚδὶς επῖπι ἱεσεπτῖ ΕΙοἱμο πέλαγος 
Ῥτο πλῆθος Ἡρεπτετ αἀδεπιίοι» πέλαγος 
πῶν λόγων ἀῑχῖτ εἴ ἴπ Ρτοῖας. Ρ. 358. Α. 
εκ Ρ/αΐομε δΙΠΙΡΙΙΤΑΙ {οτίε Διανεῦσαι Γ]ε- 
Φ}οῤ{ο τεδτιευῖτ ντ Ριπηπιις ἵπ {οἱσμ. 
Ῥ. 3ού. «οπΕ, ποϊαῖα ΟΙ. Δῤπζεμίο 
{η Τ1π, Τιεχ. Ρ. 58. -- Ἀθδσα γειδι 
τηεπάοδᾶ» αιιαε Ρτοςῖαϊ ἵπ Εἶἰοτ, 0ο, 
Ἱεοτίο ἐκπνεῦσαι ππ]ϊ ἴπ πιεποτίαΠι ΤΕΥΟ- 
εαϊ εἰεσαπίεπι {αγ αμώ εοπἰεεῖυταπη 
ο ΡΓΟ ἐκπεπνευκότας ο ἵη ζωγέρ. ΡΠοΕΙ, 
Υ. 1155 εοιτῖδίτ» 

Πυκνοὺς κυβιστητΊρας ἐκνενευκότας” 

πά Εωτέρ. Ραρρι. Υ. 609. -- Νοη ε- 
ταῖ ρταετεγπτῖεπἁΙ5 Ίοεις ΤγαΦ. Χρ. Π. 
εκ Πΐ5 ποριτίς ἀετῖναῖμς 419. Να) ναὶ κα: 
κῶν πέλαγος ἡ τάλαιν᾽ ἑρῷ Τοσοῦτον., ἔσον 
(ὥστε) μήποτ᾽ ἐκνεῦσαι πάλιν. ΜΗΣὲ πέρα- ονμδο τεεερῖα Ττασίοις ΤήΠεδεις » 
σαι (1,. ΜΗΣ᾽ ἐκπερῶσαι) κῦμα τῆςδε συ” 

Φορᾶς. 

Ὑς. 896. Τίνα λόγον τάλας» τῶα τύχαν 
σέθεν Βαρύποτμον » τλῆμον ο προσαυδῶν τύχω ] 
Ίη 5. αὐαε πείτε ϱ{εαιλίας Ἱπιετρτε- 
ταἴητ. Τίνα τίνα λόγον ἵπ Εἶοτ. ἴπ' πος 
8ε0ῦς6 4ς Ρατῖ. επ θῖτατ, Ῥαρύποτμον » 
φύναι», προσαυδῶν τύχω. Δά τλῆμον οἶπι 
νοεεπ φύναι Α45δετΙρΞΕΓαΠΕ. 
920, Πήδημ᾿ ἐς ᾧὥδου κραιπγὸν ὁρμήσασά μοι" 
ἀεάῖςτ εχ Οοάά. {µσγαν. αμίρα5 αεσθ» 
ἀππι Ἐ]οσ. Ῥατὶς. εἴ (έβο7γ. ΙΠ Χρ. Π. 
πδὶ νεα 930 ἀῑεῖιατ Ταάας, Πήδηµ᾽ ἐς 
ὥδην κραιπνὸν ὁρμήσας τάχα. -- Δρῖε 
θιΙάεπι εοπψεπΊμηϊ φήδηµω κραιπνὸν, δεά 
ετατ ΤΗεςεο εετίε πικρὸν ΥΙάεῖΙΤΟΙε πιῖ- 
Ἡϊ ἀϊνειδα Ιεοτίο ἀϊνεισαε {αΐδδε Εάῑπιο- 
Πὶδ. απἲ 4 θττεεῖοτθ ΩΠοάαπι ΡΓΟΓεςῖα. 
---. Ὑς. 59ο, Ρτουῖ Υοσεπ. ΙΤΑΠΕΡΟ- Ἐ 
5υῖτ ᾖ/α:σγ. µέλεα τάδε πάθη ἀλπὶῖ ἆπο 
ειῖοπι αΏῖ Οοάά. -- δεηΙεπῖες οἷς εχ- 
5ίαητ Ίῃ Ῥατῖς. Πρόσωθεν δὲ ποθεν ἀνακομί- 
ζομαι[ Τύχαν δαιµόνω»»/ ᾽Αμπλακίαισι τῶν 
πάρειθέν τινος. δίς Ἠο8 ἆπο εοπιίτιεραῖ 
Πεσ/ηέωσ: Τύχαν», δαιμόνων ἁμπλακίαισι 
τῶν { Πάροιθέν τινος. ἔπ γείεγένεγο φιᾶ- 
ασ ογἰζέπε /γεβρεεμώµΏ ἁἱευπάε ᾖθο 
ση ενεπέέ {πζογιζέώ ῥγοβί6Γ ῥεεοα- 

ετσι Ὁ 

355 

Νοπ 
ἀεθιεταπε ἰπῖεγροδίτα ἀῑδιιποτίοης ἀϊνε]ῖ 
νοςεδ, Τύψαν δαιμόνων. Εοτί]ῃα ΕΙἶαΠῃ π]Δ- 
Ία ποῦῖς ἀινίπίευς ορίαῖα » θἶνε δαίµων ᾱἵ- 
ελίατ» 5δεΙ τύχη» 5 τύχη δαιμόνων, ἵη ἴδ- 
δις ἀῑστίς πΙΠ11 ατοίττος Ιπίετθςσε,. ᾖμ- 
2ἐρέάει ἵπ ΑεοΙΟ Δρ. οδίού. Ρ. 568. 98, 

Μοχθεῖν ἀνάγκη ' τὰς δὲ δαιμόνων τύγας 
"Ὅστις Φέρει κάλλιστ᾽ ἀνὴρ οὗτος σοβό». 

Ιρίά, ΡαΙ]ο 4Πῖε ν. 99, εἴωβάεπι εδ, "Ὃς- 
τις --- εὐλόγως Φέρει Τὸν δαίμον᾽ -- Δά 
ΗΙρρ. νετσυπι 833 αἆφογῖρτμπῃ εθοῖε τῶν 
προγόνων. ΤΠ. δεΛο]όὴ, ἁμάρτήμα -- προ» 
φονικὸν» ἈὈδυτάε πιπῖατατη ἰπ. πορνικόμ" 
αμοά ππίπας πταδίτατ., «ιά ἱεσεττ ἵπ 
επιεπάαεἴσοιπιο Τππαει Γεχίεο β/ΩΙοη. Ρ. 
1515 γονικοῖς νόµοις ΔΕΠΙΡΤΙΠΙ ΡΤΟ προ. 

φονικοῖς» ----- Μαΐοτιπι απἴεπι Ειοίποτα 
ἵπ Ροφῖετίδ Ρυπὶτί ετατηῖτ εκ οΡρἰπίοπθ 

πε 
5υρτα Ῥηαεάτα ν. 543 ἵπέτα Ηϊρρο]. ν. 
1359. Ιρη/Ρεπῖα ἵῃ Γαυσῖς Εμγὲρ. ν. 900. 
Εκ εἶας ΑΙεπι8εοπε ριαεῦοι ἴδια εούσειμ: 
Ῥ. 454 .] 49” 

Τὰ τῶν τεκόντων ὧς µετέρχεται θεὰς 
Μιάσματ)ο 

6ποξίως ρ. 3139 - 

6ωποπαέα ζώσε τη! {η βαγεηίέςν ᾖασε 
{εως 

ΡεγτεφζΓ «ὐίογ. 

γετα αἰάεπι ἰδία 5υητ» 5ο (ταεεῖς οἰσ- 
πἱβεαητητς «ὐ. ἐροίς ῥαγεμέζθς ϱοΝΗ- 
565 σέ [δέως αᾖίογ { ῥἰδεγὲς ῥεγεφωέ- 
114. 

Σιγέρίας» 

Τὰ τῶν τεκόντων σφάλμωτ᾽ εἷς τοὺς ἐκγόγους 
Θ/ο) τρέπουσι 

1,ατίπα {εεῖς Ρ. 453 

Οριίπε (γοέζις ἵπ Εκεειρι. εκ 

1η ῥορίέγογΙΙ οὔβίία ππος «Ώ{ γεγίε}ε 
(6μήραυ ρα γε. 

ιά. Α{αγζαμάις η Γγέσε Ῥ. 1139 4. εξ 
ἸΝοϊαῖα ἵπ ΡΙοεῃίδδ. ν. 941. 

Ὑ9. 634. Οὐὖ σοὶ τάδ ὦ "ναξ ἦλθε δὴ μό- 
νῳ κακά Πολλῶν μετ) ἄλλων Σ) ὤλεσας κεδνὸν 



.5α «1. ον ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ ν ! 

« λέχος ]. Τπτεταπι δ᾽ Ιπτετὶοεϊ νιυ]σατῖ, εΧκ Α αοέ τύχα. Τύναι., σὰν ἔβα τάλαιναν καβ 
Ουοάᾱ. Ἐλου. εἲ Ρατ. αποτιπι ἰπ' Ἰ]ο 
νοςες Ἠΐα εταπὶῖ ν{ῖο5δε κεπρῖαε», ἐπῆλ- 

τ θε δὴ εἲ καινὸν λέχοςν ῬΡΙΤΟ κεδνόν. «Εὸὂ- 
21έΓΗ5 ἀλόχους κεὺνὰς ἀῑκίτ. εἴ ἄλσχον κἐδν᾽ 
εἰδυῖαν" Πεποάκς. Κεδνὴν δ᾽:ἔσφεν ἄκοιτινο 
ϐευΥ. ν. 6οδ. «πογεπ; {νεμοιίζι ἤθεα 
κεδνὰ διδάξης Ἐ. καὶ Ἡ. ν. 697. Εγίρί- 
αερ ἵπ Οεάϊρο., Τέκνων ἁμαρτεῖν --᾽Α- 
λόχου τε κεδνᾳς᾽ κεδνῆς φυναικὸς πιεπιϊπἰτ 
οιῖαπι 1π Αἰεεδ. ν.οτ. εκ οὖα τας. 
1οσπῃ εχοῖταϊ ιὁσῥοδίακίες Ἠηῖς ποςίῖτο αἱ- 
πι] πιηπι ς εποτας Π]ς Αἀάπιειίυπι αδί- 
ταῖα. δο]αῖας εοηδο]απείηπι {οιπη]α γ. 

41σ2 

Οὐὖ φάρ τι πρῶτος» οὖδέ λοἰσθιος βροτῶν 
Τυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες. 

αρυά Τταρίεοβ ἴ]]8 6α6ρε τεσιητεῖτ. 

Ὑς, 896. Τὸ κατὰ φᾶς θέλω. τὸ κατὸ 
φᾷᾶς κνέφας Μετοικεῖν ] Δά ἰδῖα φατίς Γηἱ9- 
5εῖ αἀάξτε» τλάµων (α1απι ΣΟΓΠΙ8ΠΙ ΡΓ86- 
Ῥυίτ Οοά. Ρατῖδ.) πες Γαοῖ]ε ἀῑχειίδ. νο- 
665 σκότῳ θανὼν αὐαπῃ νΙπι αάάαητ νϊαιηϊα» 
ουἱθς αὀδοβίρίιπι 1Π Ρατ. 004, ὦπο- 
θανεῖν. σκότῳ συνὼν Ιεἰκίο ρ]αεευαῖ. . Ὀὶ- 
οἵτιτ αὐἰάθπι ὁ θανὼν ὁ κατὰ «θονὸς εἶναι 
νε] κεῖσθαι υῖ δορή. Απτϊς. Υ. 51Ιδ. δρ. 
Ἠεταςε]. Ψ. 19935 1Π νορᾖ. ΟεΔ. 1π ϱ0ο9ἱ. 

ν. 1699 

5Ω, τὲν ἀεὶ κατὰ }ῶς σκότον εἰμιένος 

οςῖ σείεΓας οὗ Ίεγγα ἐεμεόγας τογήέης. 
Ὅτ. πάς εξ σκοτίας ἔχων Χβονὸς περι- 
βολὰς» εΧ Εαγῦρ. Ἴτο8ν. ν. 350» δἶνε 
«φαῖαν. ἐφεννύμενος. αποά «εἰεσαπτετ Ρ. 
Λιῤπχεω. τεδηταῖτ ἵπ Ερίσταππ. ἙἘ- 

φίῖςτ. Οτίς. 1. Ρ. σ92 41ο 5ετρί φὐοαιε 
Ῥο55ετ ἵπ εμπ]άεπ δεΗδιπΙ ραπίο αἰτετ. 
ὣ-. Οπιῖςςῖς Ιπτειπιεά 5 Ἠαες Παῦει «40- 
80. Γ185. Χρ. Π. 

Τὸ κοτὰ ὥς θέλω. τὸ κατὰ νᾶς κγέφος 
Τανῦν μετεικεῖν» σῆς θέας στερρυµένη. 

- Θ6ΕΩΠΕΠΣ ν5. 949. ᾽Απώλεσας γὰρ μᾷλ- 
Ἆον. ἡ κατέφθισο. εδὶ Ἰπ εοάεπι ἁταπιαῖε 
«Ὁλίςτ. δ96. 

ἅρει 84ο. Τήνος δὴ αλύως πέθεν θωνάαι- 

ο 

δίαν] ἵω Ρατ. Οοἆ. Ιεσίτατ, Γύναι» : 
σὰν ἐπέβα. τάλαίνα» καρδίαν. ἵῃ ΕΙΟΕ. 

ἐπέβαν τάλαινα" εκ Ρατῖδ. ἐπέβα εποϊαν!ῖ 
εἴῖαπι ἠ{ωτσγαν. 4ος δὴ τθρθρί. --- 
Οία ςεαΙτησ», Εἴποι τι ὧν τὸ πραχθὲν 
1Ώ δις. ἢ μάτην ὄχλον Στέγοι τύραννον δῶ- 

μα” Στέγοι Ἱπιαςσαπῃ τε]φι1: εἴποι τις ἂν ο 

ἵ-- ἢ μάτην (ῶν) στέγοι. 1,εσίτιε ἵη Ρα” 
τῖφ. στύγει" ἵπ αἰῖς αριιά Δέμοσγαν. Στέ- 
ει. Ἠμε φρεειαΏαῖ Βασ. ἵπ Η. 2 
Ῥ. 400. 15. Εὐριπίδης που λέγει» ὅτι ὄχλον 
στέγει δόµοο. δὶ Οοάεχ ἰης αρ α15 ἀῑ- 

τεῖ ἐμὸν» Ἰος νι]σαῖο ἐμῶν ρταείεττεῃ 5 
ἡ µάτην ἐμὸν δᾶμα τύραννον στέγοι προσπό- 
λων ὄχλον. Πϊπε δῶμια τύραννον ἴσττε 5υτη- 
αι {λέοσεπες. Γ,αἐγι. ΨΗΙ, Σα. αἰα αὐἱ- 
ἀοπῃ Ἠιμ]ις σεπετί5 ρεινη]σαῖα 5Η!» Ἰλλιά 
{ΟΤ68Π ἨΟΠ΄ αί Ιεσίτητ αριά τασίεοϐ. 
Ἠ]5 ΤΠεδεί εοπσταπί Ίδια ΟΕτετίςδ αριά 
Οαωάίαῃ, Β. Ρ. Ι19 150, 

Ῥ 

{πιω «δὲ ΠΠ. δὲ Παζς» ΠΙΑ ὃ ϱθ 
71/6 1111181έ, 

Ὅμο ὢιαμεξ 

Ψς. 844. Ἰώ µοι µοι, "σέθεν µέλεος ] 
Ῥαμ]ο αΏτες ἁῑνίάυπτιιτ {π Οο94, Ρατίδι Ω, 
μοι οἱ σέθεν { έλεος οἷον εἶδον ἄλγος 
δόµων.. { -- Δά 5εφπεπῖεπ νεα 1π 

Ὦ 6οᾷεΙη αἀδοτίρίιμπι, τὸ ἀλλὸ ἀντὶ τῆς γάρ. 
--- Πε ρτο ἀπωλέμαν, αἲ ἴηἨ δεΠατίο» 
φοτΙῖ πια]{πι ΕοΓΠΙαΠΙ ΙΙ5ΙΤ1ἵΈΠΙ ὠπωλόμην, - 
εκ ΕΙοτ. Οοὰ. ει Τιας. Χρ. Π. υ0Ι νετ - 
55 τοτάεπι 5οπίρτας Πτετίς εδ 904. --- 
γειρις 85ο εἴ 5έηᾳ. δίς Ιεσμπτυς ἵπ. Ρα- 
Τ19. Φέγφος ἀελίου τε» καὶ / Νυκτὸς ὥστε» 
ρωπὸς σελάνα/[ἸΩ τάλας{ ᾿Ω τάλας ὅσον 
κακὲν ἔχει δόµος. -- ἵπ Πὶδ Δώκρυσί µου 
βλέφαρα Καταχνυύέντα τέγγεται σᾷ τύχα᾽ 

Ἐ Ε]οτ. Ο0ο4εα ἀαὶ τένφεται σὼν τύχαν. ἵα 
8ὲ4. νΨ. ΡΙΟ πάλαι Εἰοτ. εἳ Ῥατί». πια]ε 
ἆαηπῖ τάδε. Μετθυς ἵῃη Χρ. Π. 7323. Δά- : 
κρυσί τε βλέῴαραω θερμοῖς τέγγεται" Ἰήπα 
ἀεσαπιρτας νιάετησ» απᾶαπινί Ελέφαρα 
τέγφειν δάκρυσιν, εἳ ςΙππία ραδδίπι Ιεσαῃ- 
επτ 4ριά Γτασίσεος» ὀσο)γήηή5 6έπας /ὰ- 

Φαγές τέγγειν εὐῶπω παρειὰν» όρλοσὲ 
Απιίς. ν. 536, 

π]ς, 



΄ 

ΙΝ ΕΌὈΒΙΡΙΡΙΣ 

Ὑς, 656. Τ/ δήπού) δε δέλτος» ἐκ Φίλης Α 
αερὸς ἠοτημένηο θέλει τι σημῆναι νέου. 
Ῥτίπιηπι εχ Ρατἰδίπο Οοἆ. σημῆναι δετίρ- 
8ἵ το σημᾶναι' --- ΠΟΠ αἆεο Ρρτορῖες 
ΛΑ γγπ{ΔΙ οαπτεῖαπι ΊΠ Σήµᾶναιν -- λέ-' 
Φοµεν δὲ. διὰ τοῦ Η» σημῆναι» θερμῆναι» κα: 
θβραι" -- 319 αυοά Ιπ Ειυτίρίάοῖς αὐὈῖ-- 
αιε σἱο πετοιιπ επίρτπτη τερετίτασ: 8ἱ1ο- 
ΤΗΤΏς 4 υαε θἡπηλ]ία νίάσπτατ, ἀϊνειδα εδΕ΄ 
τατῖο: τεοῖθ 5ετΙουΠτας εἴίαπι αρ. Εῤ- 
βὲ6. εὐφρᾶναι" περᾶναι μαρᾶναι. ὑγρᾶναι. 
--- Ὠειπάε ἀῑδιπειίοπεπι νοσεί 1π Πῖ5 
ππηταν]:  Ἴαος οὐιῖπεδαϊ απτε: Τί δήποθ 
ὧδε δέλτος ἐκ Φίλης πχερὸς Ἡρτημένη., δέ- 
λει τί σημᾶίαι νέον» Ὠιοίίατε ΏοηΏ ροϊεταῖ 
Ἔηπεδεις., αΏ ἴαὐε]ῖς Πίς απίά πονί οἷς- 
ἨήβοατετΙτ» 5εἁ αιίά ἱοῖ. νεἰ]επῖ ταῦε|- 
Ία. Οι ἑαηάεπι ἵτέσε οἱδὲ ἐαθείαε Ἡ 
ἐν εῶΓα 46 πώββεμάε φωΐαά ΠΟΥὲ οἰδ- 
21βσαε νοζωγί. ΡαμΙο Ῥοςδιῖ ν. δό5. 
"Ἴδω τί λέξαι δέλτος ἥδε οι θέλει. Ὠοςο 
ξετπιο 5εηΏηδη «{Πεγος. 11. ο. 19. τὸ ἔπος 

τοῦτο ἐθέλει λένειν. νιά. α ΓΠεγοι. Ῥ. 93δ.- 
3. -- Ὀἱδρ]ίσαίτ, πες πίτος» 0. είη- 
φέο αά” Ππὶϊ, Η{ρρ. δεΏεεσα Ίαες Ἱπνεπιίο 
ταῦε]]ας» ουίῃς' υπῖας ορε ὸτασίσμς; Γδ». 
Ὀηἷαπῃ 5Ἡςτη εκρ]ἰει]ες. θαριεηῖες: 06/11. 
Λι σεζηήμδ: 1Π 5η” ΒΠαθάτα: Πμπς” δεοριι-- 
Ίπῃ εν]τανίτ , εἲ Όεποπας πιττ]εί- (ται άεπι 
ττὶοπϊξ, 5σε]εγαῖἙαίγο- 4186 ῬΡμαεάταε νίτ. 

Β΄: 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ, οσς 

στολὰς "Έγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη. ] 
Ν Ἠηίας Ιπν]άίαιη [αοιποτί5, (νεὶ Ἱ]- 
Ὀετίς πογεισαπι ) ὤεργεσασία., Πηίτεγα 11/4 
«πρεγ {εείο εομ σα ἠθεγέκζμε ησηάσία 
βεγδεγήραέεΦ πες ΕΠΙΙΠ νοεαϊ ποτ δι 
τεπροτί5δ εγμάΙἴοΓΙΠΙ ἐπιστολὼς. ΝΑ, 7οε 
«4ῥεγι{ αἆ Εἰετγεή. ἵπ Ἐπιστολαί: υαὈί ἵτ 
Τ,εκίεο Κερ. Μ». εαπι. ἵπ τοπ εχεϊῖαη» 
της Οαεέηὲ νειδιςδ.. εἰ νέτοα- ΑΛ 9. 
μεμνημέίρι τῆς. τοῦ: πατρὲς ἐπιστολῆς ο ΕΧ 
ΊἨπη8εο Ρρ.τι. Ὁ-- Ἰπ' Πρίδιο]α 1,5 
αἆ ΠρρατεΏαῖη»- ὈβίβΟ θνώσκοισα Ῥιστα- 
λίῳ τῷ ἑκυτῶς θυγατρὶ τὼν αὐτὼν ἐπιστολὼν' 
ἐπέστειλεν 20/25 ἐε) αεαέ σπα {ή 
ίσα οµ.6, ἴ]]ιά ἵρδαπι ραι]ο απῖς ἀῑχίε 
ἐπισκάψιας,  Όυβε πιοπεηῖες {αςἰεπάς 
Ριαεεϊρίωπῖ» ἵ]α ἀϊοπητατ εχἰπῖε οπἰ- 
ἄειπ ἐπισκῆψαι., 5εὰ εἰ ἐπιστεῖλαι ο ΤΗΤΙ 8- 
Ρυά αἰίσδ» ΤΠ «ΧεποβΛο) Κ.Α. 
Ρ. οο6», 37 Ἑλλ. Γ. Ρ. οὔς. 90. --- ἴπ 
λέχους --- καὶ τέκνων ἐπιστολὰς ὑο/οῦ. ἵῃ 00ᾷς 
Ἀες. τεοτε πιοηιῖ ὑπὲρ δμὈδΠάΙεΠά ΠΠ 5 
λείπει ὑπέρ.. -- Δά ρτοχῖπα εοπιρατανί 
Ροδβδυηῖ ἴδια ῬπουτίάϊΙ5 πιοτ]επτῖς αἆ πιι- 
παπα Ον. Μει. ΨΗ, 856. Νε 1ᾷς- 
Ἰσηή5. «{ωγαΙη Ραίἑαγε ἐηεζογε 05Ηγέ5.. 

Ὑς, 869. Κα) μὴν τύποιγεσφενδόνης χρυσ- 
ἠλώτου --- τῆςδε προσσαίνουσί µε.] «44 μὲ 
ασ 2 )ἠέ αγγἱάεξ σεηληα 114)ΓΕΙΚΗ21 ο 

τωτεπα ἀεάεσετ: Ίο ετἶαπι ἵπ' ραττε 5ἵπ- Ὁ (4) δεγεύαξ σιγεσε «πι ῥᾳήσε ἐπούι- 
εογαα πιμί Ἰπαἰείαπι νιάετατ θέοῤαδ. 
{ἐς 4γποῤα Κδεηιὲο ἆσηο ᾖὲ Ἰήειποίγες 
ὧε Ι.ἡεγαέμγε αε 1 4{σαᾶ. αν Ιεογέρὲ. 
εἰ Βδ. 1. Τ. ΝΗΙ., Ρρ. 398. 9οῦ. -- 
Ἠϊς ταππεη ἴαδε]]ς εἰ εαάανετε ρεπάεη» 
τς Ῥ]μαεάταε αμθεείνῖδδε νίάετις Ρωγὲρί- 
ὅἷες Τπεδαϊί οτε] ἰτατί αΠαππάαπι εχειδα- 
ΤΟΠΕΠΙ5 4 απι Ρα6Ώε Πἰπηίαπα Βωσίῖ 1Π 8110 
ἁταπιαϊε Ἱκσούμίων. Ταῦό]]α5 Ίαδ. αΙαΠ- 
«μπι πιεπη]ηὶ » νεῖθταος αϊ ΏοΟΏ ΠπιεποταΏῖ. Ὦ 
Αωτορίης ἴπ Εἰά. ΝΤ. 33» Κείος αὖ- 
ἐεείσς ἄεερεγας Ῥήασήγα {θείας ο πὰ5 
ἀπῖε]]ίαι Ίαθε]]ας ποπ δατῖς Ιαμεῖ. ἨΗίπς 
6ΗΑΠΙ δέλτον δυπιδίδδε νἰάετωτ {Γε]οώο- 
σι Ἡ. Ῥ. 6δ. αἰαπι ἱπτετεοεῖαε ΄ΤΓη]δς 
Ώες5 Ιπνεπεταπϊ τῶν στέρνων ὑπὸ τῇ µασχά» 
λ προκύπτουσῶνι 

5.858, Αλλ᾽Ἰλέχους µοι καὶ τέκνων ἔπε- 

κα). Ον ΒΥΟΙ5 Μετ, ΙΧ., σό5., ἐπ 
βτευτα τ{ςηάέ σα ογἐμἐΠα ελα: ἐπιώσον 
ουας ἁῑείτατ εἰάεπι 272ῤγέτά Φε/ΠΠό » 
Ἑρ. εχ Ρ. Π. Χ., 1. τύπος σφενδόνης ἄῑεὶ 
Ροτηῖξ», σύπος σῶραγΊδος 8ΐ5δ.» εἴ σφραγι« 
στῆρος αρα {)ορεμ. {αέγι. ΝΗ., 5ο. Λί- 
ϐωυ σῴραγῖδαω ἐγδεδυμένην «ρυσῷ. ὤμέᾷ6 
14 ῥα/ζς ΦέεπΟΩ72 Απεμσαπ2» αι 
Αεαεϊάες Ῥποευς Ρρῖσηι5: απιἰεἰτῖαξ 8606θ- 
Ῥοτίτ» πιεπιοται Βαμσσηίας Χ., Ρ. δ7ο Εἔ. 
Ῥπ]σοτετα. απιίττοτε Ώαρμηπῖάϊς οσι]! α- 
ευπῖατ /0ηρο ΤΙΝ, ρ. 198. καθάπερ ἐν 
πρυσῇ σφενδόνῃ ψηΦίς. (σεππιζ)2 δὶ ααῑδ 
Ῥμαεάτας ἆατε τεσυδαῖ, ΕὐίΠ5 ἵαπιεηῃ ρα- 
τετ «εσαεα Δ41μοι εἶώπσε Ρεγάορρηἰέ [γε- 
76. σετῖε τύποι σφενδόνης δυΠῖ τὰ τῇςσφρω- 
γἴδος σηωεῖω. Ροζ [,εχ. {ὁ, ΣΦενδό- 

9Η» ὃ δακτύλιος ὤνευ τῆς σφραγΊδος. Ρεῖ- 
Ἰπάε εδι., δίνε σφραγ]δν 45352 δει ῥα- 

{π 



φ5ύ λαο δι ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣΡ 

ᾖσ ση], σφενδόνην τοῦ δακτυλίου. Πυε- Α /ΠΕΙΕΕ; εἰ δ]αμάε ΠΟΥΕΙ., Ποπαἡπίεφμε [6- 
λίδα 40οηῦε ἀῑειίαπι «4{γήορλαΡέ εἰ ᾖ:γ- 
5έᾳ6ν ἴεστε {ζγῤβυσγαι. Ρού]ως ΥΓ, 17ο: 
τὸ δὲ», ἵνα ὁ λίθος ἔναρμόζεται ο (1εσγοβίο, 
ἔνθαω ἡ ψῆφος ἓν δακτυλίῳ» ἵῃ Ν. Πυε- 
λὶς) Πύελός τε καὶ Πυελίς. --- {ωοἱαμως 
1η ΡΠΙορδειάε ΈΤ. ΗΙ. Ρ. 51. θεπΠροῖε. 
ὠναστρέψας --- τὴν σῷραρΊδα εἰς τὸ εἴσω 
ποῦ δακτύλου. 31]ηάεΠς5 εἰεσαπτεπι Ρ/σοής 
Γαῦυ]απ., 4ε Βερ. ΙΤ. Ρ. 45ο. Ε. πατ- 
ταητίς Ειγάιπι Ρβδίοτεπ συχεῖν τὴν σφεν- Β 
δόνην τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἔαυ- 
τὸν» εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός" 1π ρτοχἰιηϊς {]- 
Ἡςο ΟΡΡΟΠΙΗΤΗΣ, στρέψαι ἔξω τὴν σφενδόνην., 
εἴ στρέφειν εἴσω. ΤῬαιςσὶς Εαδυ]απι επατ- 
Τ3Π5 εχ βα{ο”ε (Ἄεεγο 4ε ΟΠ. Ι]. «. ο. 
ο ῥ6/471. αἲξ. εως αμ] αἱ ῥα//ηάπα 
οοΏνεΓ{εα{: εἴ ΠΙΟΧ., ο 1 ᾖοο σ/- 
2141122 ἑηγεγίεγαί. --- Όυαε Λοδὲν αγγί- 
«εμέ ἴ]α 4ποφμε ἀἰεππττ ἡμᾶς προσγε- 
λᾷν 5Ίνε ἡμῶς πρισσαίνειν. ἐ{/εγοάοιὲ Ν. ο 
Ῥ. 490. 339 λαβόντα --- προσεγέλασε τὸ 
παιδίον» ἄε ἰδίῃος ΙΠβΠίΕν αὐτοῖς προζ- 
μειδιάσαντα δετῖραίσδε νἰάειατ βΡαγεΛως 
Ἑ. Η. Ρ. 169. ΕΒ, Εϊρυταῖε «ος 
Έυπι, οσ4, 

᾿Οσμὴ ββοτείων αἱμάτων µε προσγελᾷ" 

αυοἆ ὁεῥοὐίσε{ες εχρ]]εαϊ προσσαίνει. Εἰας- 
ἀεπι εδὶ ἵπ Ῥτοπι.: Ψ. ν. 894 εἰ τῶνδε 
προσσαίνει σέ τι" οἱ φιζα {δὲ Αογι ἆα- Ὁ 
ζαμαάΜιγ: ΙΠ Απαπεπιι. ν. 1674. Οὖκ 
ἂν Αργείων τόδ᾽ εἴη, Φῶτα προσσάίνειν κα- 
κόν. ἠομαέΠεη 042 «αῤαγί. Ίος ξοτίς 
νετοιπι ἵπ Ρτοπείμεῖ {αῦμ]α Ρρεταῖτα Ρο- 
βηεταῖ ετἶαπι «{ετοῤγύωςς «411 οετῖε Ῥτο- 
σπείπεις ἀῑχίε 4ε Αα πῑ]α» 

ΛΡῥημαία σαι {2ο1ΓΩ1 ὤιη σέ τζ1]- 
Φω121Π1. 

Όαπεδ» ΦΜογ «σης «οηηέπογωῃ σαω- Ε 
ο ἀῑείτιτ Οἱρεγομὴ ἂε Ν. Γ. Η. ό3 
σαίνουροι" Πΐπε εἴἶαπι α]ία απηἰπιαητῖα» ἆπα 
εαιιάαπι Ῥ]απάε πιονεπῖ» Ποππίρα σα ε 
α]αάπητ» Ρτορτίε Σαΐνειν ἀῑ6ΙΙΠΙΙΤ. Προσ- 
σαΐνειν . περιδαίνειν εἴ ὑποσαίνειν. ΑΔ) Ίδι]ας 
οτἰβίπε φἰση]βοαπαί πιαπατΗπῖ εἰεσαπτες 
ΊοφμεΠᾶῖ {Έοτπιαε,. Αριά (εί Ν. 
Α. Ν. 9. ΧΙΝ. Ρ. 459. ᾖεο -- εσµοσηι 
“107 Οίς {ΛΙ σι ο ϱὐο- 

Γε οογβογ} «ώῤιπσίές προσσαίνει. Ζεμο- 
δω Οεπι. Ν. Β9. σος Πιεπηῖϊ προσσαι- 
γόντων τῇ κέρκῳ ζώων. (αἱρωγπίω Εε]ι 
1ν» όό. μα ύα, 

ῥ]σηαάσε οι: 6έβο οὔεΗὲ 
«ήωέεγε Γεγας. 

Οεἴβετς» κέρκῳ σαίνων» θδὶ ἵπ «4γ)ηορᾷ. 
Έα. Υ. 1οῦδ. [ρα πυιτῖχ εὔιάώ {εηέ- 
4 ὀλαπαίωγ αὐωπημής δρ. Ον. Ἐαστ. 1. 
417. ειῖμς εδι ἵπ ΧΙΥ Μει, ν, οὖδν 
ὀ/ζηπάας πιογέγερέγ ὤξγέε οὔµάα5. (10 
ὦγ]ν. Ηἱ. Εεἰ. 11, 58. ΙαμεΙςδ πιασί- 
Ώι5 ραϊτίαπι αῑεῖτιιτ 

Γέογεσ/ ῥίαηώα Γεγίέῃς «{πιλείομα 
ραμάα. 

Μι]τα Ῥοβδεπί ϱ (αθεῖς βοηρτοσίδι5 
Ρτοζειτί α«ἱαθ ΠΠ] αἀπποάππι Έπεεγεπῖ 
αἆ ΓΒωγερέόεμ. δει Ἠῖς επι Ἰεεῖο- 
16 6ΟΠΠΙΠΙΗΠΙςΒΤΕ ςοτΓεςΠΙΟΠΕΠΙ εΙεραΠῖεΙῃ 
αἴᾶπι ΠΠ απίε Ἡος αππος νἱβίπιί νὶτ 
Μπας 7, 4. Ἱπάϊσανίτ ἵπ 1Αεοργὲὲ 
Εἰά, 1, τ, 

- τὰ δὲ νιν καλὰ κύματα σα(νει" 

Ῥτο Φαίνει Οα]αίεαπι ἵπ Πϊΐοτε οΙΓΙΕΠ- 
το. Ποια οὐωωηες τς ἵπ ή 
Οα1πι. 69, σ. 67. Ατίαάπεδ 

ἀε]αβια ε εΟΥβοτε ῥασιέηι 
ἠρείως απίέ ῥείεν [βομς «αλὲς α)]ωεύαμ/. 

Ότ Πο αριά Βωγίρ. τύποι σφενδόνης --- 
προσσαἰνουσί µε" 8ριὰ δοβἠ. Απισς. ν. 
1928. Παιδός µε σαίνει Φθόγγος Οεὰ. 1π 
Οοἱ. ν. 3119 Φαιδμὰ γοῦν ἀπ' ὀμμάτων 
Σιάΐγει µε προεστε/χουσᾶ. 

Ὑ9. δ66. Φεῦ. Φεῦ: τόδ᾽ αὖ νευχαὸν ἐκ» 
δοχαῖς ᾿Ειπεισφέρει θεὸς κακόν] Ἱπ Οοάἁ, 
Ε]οτ. εἰ Ρατίς. ]-σίτιγ Ἐπιφέρει θεὺς κα- 
κόν᾿ κακῶν εκ Οϊπίς Ρ44. ρτίπηῖς τεεἰρίεῃ- 
ἀμπι Γεα)ῤίωςσ» αἳ ἵΠ εοηδῖτηςῖἴίοπε Ιήῃ- 
δεηάα Ριιῖαῖ ἐκδοχαῖς κακῶν. ἐκδοχὴν πυ- 
ρὸς ἀαΌῖτ «{ειο Αγ Αβαπ. Ν, 397. ζ0Ἠ- 
τω] Πτήππαας Οὐσιάζως ιδα)/ἑεγέως αἆ 
Τήο/α/Ώ 4. ἵῃ ΕἘκδοχή. Ἰζακόν κακῶν διά. 
δρχον εἲ Ιπι]]ία ΡτοδίαΠϊ ἵΠ ποῖα αἆ η. 

74. 



ΙΝ ΕὐυΚΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙ ΥΤΌΠΜ. 7: 

γρ. Ῥποεη. ν. 374. Δ{αγ απο: ὰ 5ΗΡΡΙ. Α εοπἰεείητα Ῥτοδίαξ πο αὈφιτάα Ιοσοητῖς. 
ν. 6ο. οὐί Πίο ἵπ Ειπρίάείδ, ΡΤΟ ἐμοὶ 

κ . κας 3 απ ῃ μὲν οὖν, εοττσἰῖ ἐμοὶ μὲν ὢν ᾿Αβίωτος βίου 
τύχα πρὸς τὸ κρνθὲν ΕΙη τυχεῖν᾽ Ύυαε υκ 
νἰάεο αᾳἩο Ραςῖο εοηεῖτηϊ Ροδδίπῖ, Πὶςὶ 
«οτΙραπίητ ᾽Αβίωτον βήυ τύχαν --Ἐἴῃ τυ- 
αεῖν' Ἰωπβίτις 88εΡε τυχεῖν επι 4Ι.τῖο 
σαδ. Πρὸς τὸ κρανθὲν οτι ιδεᾖούίσσέε τεεῖε 
ςερῖτ {εζίᾖ{ώ5 πρὸς τὸ συμβάν’ εὐϊ δἷς γεῖ- 
55 ἰ5ε νἰάεπίητ ἀῑνιάεπαϊ: 

᾽Αβίωτος [βίου 
Τύχα πρὺς τὸ κρανθὲν εἴη τυχεῖν᾽ 
"Ολομένους γὰρ οὖκ ἔτ ὄντας λέγω. 

Ἡς. 811. ΤΩ δαῖμον» εἴπως ἐστι, μὴ σφή- 
Ἀψο δόµους ] ἵπ Ρατίδ. Οοά. Ἱεαίτας σφά- 
λης" φεπυῖ Ροϊυῖῖ μὴ σφώλλῃς δόµουδ" --- 
Φεαεπῖῖ νετδι ΡΓΟ γὰρ εκ Οοςᾱ. τεεῖε δὲ 

, τεσερῖυπι. Αἰτεουμένης δὲ κλῦθ/ µου. ---ἵπ 
Ῥτοσίπιϊ5», --- πρὸς άρ τινος Οἰωνὸν ὥστε 
μάντις εἰσορῶ κακοῦ κακὸν ΡΙ8εῦεΠῖ Οοἆά. 
Ἐϊοτ, ει Ρατίδ. Ρατ μπα τεέετῖ μἴταπι πιθ- 
1ητα ΟΠΙΕΠ οωνὸν ἀῑςαδ κακοῦ» 48 κακόν 
Ίος ἴαππεπ Ρροτία5 νϊάστις ΕΒιπρίάειπιΣ. 
εἰς ἵπ Ἠε]επαε ν. 1056/. Κακὸν μὲν ὄρνις. 
Τρι, ἵηπ ΔΌ]. Υ. 18479 πονηρὸν εἶπας οἸωνὸν 
λόγου. ΟΣ. ν. 756. οὗτος οωνὸς μέγας. ἴὰ- 
τῖας Φορμοε]ειπι Ρίαεῦει Ρ/οίης Τμεχ. 
405. Ἐ ὐορνιθείαν (Τ,. Ἐὐορνιθίαν) Σοφοκλῆς 
ἐπὶ τῶν οἸωνῶν. ἸΜαϊοτ ἀι[πομ]τας ἵη νὶεῖ- 
πῖδ πρὸς φάρ τινος" «4ε)ηέΙο Ῥογίο πρὸς 
Ἠϊς αὐνετοῖα]ῖτος ροδίτμπι νἰἀεραξΙσ Ρτο 
πρὸς ἔτι β27άέίεγεας Νετεοτ αἲ {ιά 8. 
α παπι Ιηπνεπίατατ {π Τα νετὂοταπι δίτης- 
ἵητα Ῥοδίταῃ, Ἐοτίε θἰσπίβοαίιτ, {6412 
νε]ωξ ναΐε; νέάεο Πάω 01 «εμας 
οὐ]σέπα» Ἡϊ Υεὶ Ῥ]αθάτας Όποτις Ἰητε]- 
Ἰοχετῖτ Τα Ὀε]]απι» ηἳα Ποπ Τείπετε αἩρι]- 
ταῦατυτ πιαί]α οοπτἰπετϊί ἴαπι ποτῖς πια]το, 
στανίοτα» Υεὶ ἵρδιπι Τῃεδεα Ἰωχῖα {εζ- 
{ήΐωπ- Ίος ἔετπιε πιοάο πρὸς αἀλιοετυς 
η Ῥποεῃ. ν. 965. Μή τις δόλος µε πρὸς 
κασιψνήτου κτάνη πι ραδα με, ααε Ρεί- 
βαυςα ἵαπίηπι ἀαΠΙΗΣ. 

Ὑ9. 974. Οἶμοι' τόδ᾽ οἷον ὤλλο πρὸς κα- 
κῶ κακὺν Οὐ τλητὸν οὐδὲ λεκτόν.] Ντο 
Ώοστϊςκίπιο Ἠϊο Ιπ πιεηῖεπ γεπεταῖ Ι6- 
6επάμπι» Οὐ τλητὸν» οὐδ ἀνεκτόν. Δε κέ 

ο 

19] 

Ε. 

Οὐ στεκτὸν οὐδὲ λεκτὸν» «φέο εφ ο{/εη- 
140 εομάὲ, Πεφέ ᾖοηεσίέ ῥγοίεγ-έ Λοἱες{. 
φ6ᾶ αιετοτίιαῖε αἰθάαπῃ ἀεοεῦαῖ στεκτὸ» 
οοηβτπιατΙ. αὖα ρτοῦαδί]ε ]εοτοτὶ γεᾷάδε 
τείΗτ: δορβοσςίες απἰάεπ ἀῑχίσδα νἰάετις 
ΙΠ Τταςῃ, ν. 1990 

Οὐ γὰρ ἔχω πῶς 
Αν στέξχιωι κακὸν τόδε λεὐσσων' 

ΏΟΠ» ααοά Υμ]σαιγ., στέρξαιµι' εἲ α]αϊιο- 
Πθδ στέγειν δῖς αἀπϊθαϊτ ιδοβήοείος: Ίπ 
Ῥμί]οει. δετῖρεῖε ν. 195. Τί αρή µε -- 
στέγειν } λέγειν. δεά ΠΙΙΞ4ΠαΠῃ στεκτὸν” «οἳ- 
ττα. Οὐ τλητὸν. εἴ δἰπι]]]α δατίς αδίίαῖα 5 ΗΠῖ 
1Π (αἴοιςς οὐδὲ λεκτὸν Ίος. δεΠ5Η Ραυ]ο 
τατίηςδ: εσῖ ἵαπιεη ἵπ «{γῤιοβή. Αν. ν. 
4939 οὔτε λεκτὸν», οὔτε πιστόν. --- δαρία 
ἀϊκεται Τμεδεις ν. 846. Οἷον εἶδον ἄλγος 
δόκων Οὖ τλητὸν οὐδὲ ῥητόν. Ὀτιάπαιε 
τταΏφτυ]τ πο {η δαπ1 ἀἴατπα «γέρο. 
γὸς απἲ ἀῑείτατ», Ὀὶ νεῖδιι5 εδῖ ΤΙ4 οἷον 
ἔργον νῦν βλέπω Οὐ τλητὸν οὐδὲ λεκτόν' αἷ- 
τεγΗίῃ Οὐ τλητὸν», οὐδὲ ῥητὸν. εδῖ 1ΏΠ γοῖςδιΙ 
094. Οὐ τλητὸν ὁρῶν; Εωτέρίαος ἵῃ ΛΙς. 
ν. 5857. Οὖκ ἔστι τοὔῦργον τλητὸν Φορᾖοεδὲς 
Ἰῃ Α]. ν. 466. Ὠϊκίθος ΠὲρΛΗ[ὲ παπί νἱ- 
ἀειατ Ρατβδίτ5 

Διὼ τὴν τώλαιναν πάντα τλητὰὼ γίνεται!» 

αρμά «44η. Χ. Ῥ. 429.0Ο. υὈἵ νη]ραἴυσν 
πάντα ταῦτα γίνεται. ὉὈδΏϊιιτ Ιῃ εαΠΙ 5εΠ- 
τεητίαπι ἀῑστα αααεάαπι Οοπιῖσοζηπις ος 
ετῖατα ἵπ Ερϊςι. «4ερήτοπ ποπάιπι εάῑς 
τα: Ὑβρίζεσθαι πρὸς τοῦ τρέφοντος ο εἶ κιὺὲ 
ὠνόσιον» Φορητόν. 

9. 977. Βοᾷ βοᾷ δέλτος ἄλαστα" πᾷ Φύ- 
φω ] Ἠσες οἷς ἀἰνίάμητας ἵπ 004. Ρατί5. 
Βοᾷῷ βοᾷ δέλτος ἄλωστα" / Πᾷ Φύγω βάρος 
κακών» / ̓ Απὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι. ΡΤΟ 
γυ]σατα νοει]α ποῦ», δὲ, Ἰ]ίπο τεεερὶ 
πᾷ φύγω» 1ο Γωρίσπε: ΠΟΠ πεδεῖο αἴπαπι 
πιμ]τα Ῥορδίητ (ιαπιπαξίσοταπα οὔδεινα- 
ἤδ ουπιονετί» εἴ 54Π6 Πποῖῖπ ἰἱδία Τα]ία 
πὶςι Οοάἱσμπι αὐετοτίτατε πιυῖατί : 
αΠία ραπ]ο ροδῖ τλάµων εταῖ ἵπ 0ο. ΕΙο5. 
Ἆος 4ποαμε τεςδρί Ρτο τλήµων. -- Ἐκ 
νειδιι 879 µέλος.» θε ΡΙ05 οἵΙαΤἶοΠς Ρο” 
οἵτυια , ατίσίτ (. (ωρες 008. ΠΠ, Ἐ. Χ. 

1] γε. 

--- 
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τς. 881. Αἷ. αἴὶ κακῶν ὀργηνὸν ἐκφαί-Α ΑΕ, ῥεγασε «δη. Σγέ6ν γεβΑΙΟ)" 
νεις λόγον.) ΛΙΙο δΕΠΕΗ΄ νεῖσις αλ]ροτας Γεὲς 
1η Χρ. Πάσχ. 91 4πο νο]υίε. Βηγρί- Λοη οεγηαέ ᾖέγα ἀμελαιήι ΠΕρβο) (5. 
ες Ἰπιε]ιοσίαπι: Πίο πυπεῖας οι ἁ- αέετα. 
χὶδ5οῖ ροσῖ π]ῦ]τα Παγταία», Ἐν ἡμέιᾳ γὰρ ; : 3 ] 

σῇοε λείψει τὸν βίον» Ἐεθροπάει Μα Δεευκίνις ἵδ, α τε]απῖς. δο]ξ5: απῑ- 
ν. 418. Ῥασνίς αδίαϊας Δουίρτοτίρας αἳ 58ορε Γαὶτ 

α υπ ετιάϊες. ρετιτασίῖαῖτας. ---- δί αιια. 
Πᾶε5 Ἠας: ἵπ τε ᾠσβοασίπε, ἀθ' ιτίσαδ 

νϊάστιτ οπίπι αἱσῖοτ εὔώτά 10Η ἍΟΡΙΔΙΙ5 απῖθ» αΙΙΠ. Ίπαες αγόμίτεμε» ἀ4πο 
Ῥετ κακῶν ἀρχηγὸν Ννομαίσοε ἀεδίσπαϊαπι» Β ἶαπι Ἱπιρειανεται Γήεδεις» Ἠαίς επίπα 
Ἡτ Ὀεπεβε]οτΙπῃ 4ὐοἴοτες ε8ερε ἀἶειπ. Ἱτία πιεπιοταῖ ΟΡΙΑΙ8» τὸ ἀνελθεῖν ἐξ ᾧλου"- 
τσ ὦγσθῶν ἀρχηγοί. Ἀιρηίβεαιυτ Βιγὶ τὸ ἀποστρέψαι ἀπὸ τοῦ Λαβυρίνόῶυ" τὸ 
ῥὲσέ η] οαα Πηἰςϊ, ογά/γή «ΕΓΖΙΟΜΕΠΕ: πεμφθῆναι τῷ υἱῷ αὐτοῦ θάνατον. ελάςπι 
72ᾳήᾳ 0019 21/Ποἱζ/Η ΓΗ; δἶνε γεγδά ο- Ἱπίτα Φεβοβασες απϊσίι η νς. τησ». θεά 
δή εεττ ΠιαίογΗ ῥγάεμώμοέα: Ίος ει ἆἀπο  ρτίοτα Ἠοπποια Έπεσαιίς Επι ἃ 1. 
Ίη ῬΠοεῃ. ν. 1346. οὐκ εὐπροσώποις Φρα ερῖις Ὀεπεβείο». ετ ἆἀ8 ττῖδιι5 εοπέθδδί5 
µίοις ἄρχχ λόγου" Ὁδῖ απαεάαπι ποια. πΙΠ ἁμπιαχαῖ Τ]εςεῖ. πονίσδε νίάε-- 
φυΠῖ, --- Ὑΐοςδε φεαμεητία Ἱεσυπττ ἵπ. τήν ορί8τιπ Εγἐρεάες εἳ δεμεσα»  410--- 
Έ]οτ. τὸ δ᾽ ἐμὸν οὖκ ἔστι στόματος" ---ἴπ' τΙΠΙ Ίοσα φιαθάαίῃ εοἰεσίτ' 7ος ΐεμγ. 
Ῥτοχίπιῖς 5έπΠεἰ ὁλοὺν, 5επιε] ετῖαπῃ νοςςπι ο ος Ἰπ. Ἔμεσεο 6, ].. εἲ Ίαες αἠοάσπι-- 
πόλις εχΙιρεηῖ 0ο. Εἶοτ, εξ: Ῥατῖς. Ι]ς- πιοάο Ίανεπι Ηρεποτί ραταρ[αςί» αυα:π. 
1ε ΡΙαεί6Γ68 δυσεκπέραντον. 08 νειες΄ ἀθῆι Ποτασα- βΡωμῤῥώς βρώ λοεμς, «ΑΠ 
1ΐα σοηςΏταῖτ ΓΠεαέλέης: Καθέξω δνσεκπέ- σΊο”εοιτεστοσί 49 ποϊαίυ»ς δεὰ Ββάειι ας. 
ράτον» ὁλοὸν { ̓ Ολοὸν κακόν Ω πόλις» Πβϊ δομο]ᾶρταθ ΟἸέσγοφ. εν ἐγέδως οία» 
πόλίιςο Τὰ ' ο 145 ος: 4ε Ηἱρροϊνιί ἀπτετίτα:, εεγείωρε 

ἳ δρρε]ίαπς., 4ε ΟΠ... ο. Χ. Οἱ παες 
νς, 885. Ἱππόλυτος εὐνπς σῆς ἑωῆε ἔτλη: Ίλίε δετὶρεὶτ- ἴρεγο, σὲ. εξ ἐπ Γαδιὶς 

θιγεῖν ] Όπα νοεε ππηῖα[ᾷ2 ΠΠποτε 51Ο Ττα- επ» ΠΝέρίωπως φηοά Τήσιες: ῥγοπιέσε’ αἲ 

σῖσιι5» 54ερίᾳ5 ἵΏ ἀῑνειείς ταροεβϊ!5 εος-. 10η }εοσείν Τβεσει [ῇ20- Πήρροί)το Πο. 
ἄεπι αάϊήρεας φεπατίαςδ» ἠήπο ἀεάίς ἵαπ ϱ.ορε) ογὐαίωες- εω' Ἐγίθιω επέπ θρίΦέέτν. 
Ἐϊθο. δρ». α. : ε6 πο Ιδέἐγ "0ο ένα) επί φµοά «ἱθ: 

πο η ; Ηβροὐγεέ- πε: ἑγαίως ορέαγέε» (0: 
ΡΕΙΦ40 4 112 ῤΠ1σ εί μα αποξαέ/. Ἱ]-- 

Ἠο]επαε ν. δοΙ. "Αθικτον εὐνὴν  ἴσθι σοι: πα ΠπΙτοῦ εφυἰάειΠ΄ ροδῖ Ιδία: Ἰω, 1. 
σετωσµέν. Εεεῖε «οπραταν!τ Ἰδῖα (α- ο. 55ο Οµάδ φμοί Τήειεμς επεδὲὲ ῥγο- 

{αζεγως επι Ῥηταςὶ αἰς αἁλρίτα να πα α Νερίαροδευτ ἴβ-ς αὐῑεσετ 5: 
σθαι φύναικός. ἴπ' νέτδυπι 05 Βου. - σπὶ οΩΙΗ Ττον οΡΙΑΙΙΟΠΕΣ ΝΕΡΙΙΠΗς ἀδ. 

ποῖδία πηΠί δείς αεευτατε ΄ νἰάεδαπτως: μ ἀἴδδεε, ορτανῖτ Ιατετίταπι Ερπο]ψεῖς. 
ἁἹεριίαίας νίτο Ο]ατίες,  ἠενμόρό νάπα νι ΙΙ 01. οιπη 5 Ῥαττί ΑμδρεστΗ5 εδβεξ- 
νιάσπτσΣ δυἱ5 εμ]αῦε΄σαςτιις΄Εδί.. 5 ἄὲ πονείζα:ςα 40 ορταίο ΊπιρειΓβτο []18- 

π 91 86119 ΤΠ πι ΣΙΙΠΙΦ Εαίτ Ηασιῖοιδ.  Ηαες. 
ὃς, 587. ἸΑλλ’, ὦ πάτε Πόσειδον» ἃς οἱ ἔοτιε Ίο. «ππσ. Α/εο οἹπη]οάδουε 

ἐμοί ποτε ᾿Αρὰς ὑπέσχου τρεῖ:ο μιᾷ κατέρ νΙάεΓΕΠΤΙΓ α πια]α παπα Οὐσεχορί ΟΤΔΓἱ0« 
φασαι Τούτων ἐκὸν παῖδ] ὑεα Ρε; Νερὐ- πί Ιπιείεεια, Πὶδ ε5ο αμιάεπι ῥρεΓΙΌςῃ: 
24165, Φμαε 0 Φ04 4 Ἠλέα {6 413- τε ἀἀδιρυ]αυες, 
Φγώήε Ρο)Η ος ὁσ ορίαίσ. ῥογανε ή. 

ΑΙ. αἶ ο κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις λόγον. 

«Οὖ πώποτ᾽ εὐνῆς τῇς. ἐμῆς ἔτλη θιγεἴν.. 

2η 1β]εδίεο οἱ βώπ Λε: ρεγά{ΐε- Ὑᾳ 80ο. "Αναξ., ἀπεύγου ελῦταν «πρδξι 
245»; κανε νερὶδ. κεέμέσας Ηἰρρο]έ ν. θεῶν. πάλω] Οοἱἱσεν ἵΠ ἀπεύχου ταῦτα: 
045, «ΟΠδρΙΙαΠηῦς πι {41ΠΕΝ Ρος 5εΓἰρβί»58. 

. σι. 



Ν ΕὐὈπΙΡΙΩΙ5Σ ΠΙΡΡΟΙΥΤΟύΝΜ, 550 

 οψϊάειασ Βαγέῤίίες, ἀνεύχου ταῦτα" Αἰτετῖ Α Δυρῖν δὲ µοίραιν θωτέρ -- Εϊοι. Οοἆ. 
οριαῖα 5ἱ απῖς ενεπίτε ποίΐτ, ία αὐίάεπι 
ἀῑείτητ αὐῖς ὠπεύξασθαι' υἲ ἵπ Ἠὶ5 Ρ/α1ο- 
αἱ 4ε 11,. ΗΙ. Ρ. 6δσ. Ὁ. ὧν γ’ ὃ παῖς 
εὔγεται ἑαυτῷ γ/γνεσθαι» πολλὰ ὁ πατὴρ 
ἀπεύξαιτ ἂν τοῖς θεοῖς μηδομῶς κατὰ τὰς τοῦ 
ὑιέως εὐγὼς γίγνεσθαι. Φε αἱ Ρα[ἱποαίαιη 
εαπῖαϊ», οἳ 8Η 1ρ5115 ορῖαία τεγοζαῖ» 150 

πε ορίπογ» ἀῑείτατ ᾿᾽Αγεύξατθαι. αῑα 6 

115 αἲα πα Ὀςπεμίξ πιε]οτας Μετεύξασθαι" 
ος ἵπ βωγέρίας εδὶ ΝΜεῑεα ν. όοο» - 

Οἶσθ᾽ ὃς μετεύξῃ. καὶ σοφωτέρα Φανῇ- 
Τὼ χρηστὰ μή σοι λυπρν Φαινέσθω. ποτέ. 

Φῖς, (γοΙ{ώπᾳ ΔΕΩΠΗΤΙ5. τεσῖε νυ]σανῖτ 

Π]ς Λαγπεπας:, εοπρατατί Ροϊεςῖ «Μετ- 
θιωνίσασθαι ἵη Οταῖ. /Παγο/ὲ 9. μη 
Ρ. 045 5.191 33 εἴ ΒΠαγροεγαΜοη ἴπ ν. 
---΄᾽Ανεύγεσθαι Ιδῖο δΕεΠδΗ. 4ο ἀῑςσε- 

δαπι. Ἱερτιτ ἵπ Ραίομες Αἱεϊο. Π. Ρ. 

149. Ὦ. ὀλίγον δὲ ἐπισκόντε: παλινῳδοῦσιν» "ο 
ἀνευχόκενοι ὥττ᾽ ὃ- τὸ πρῶτον εὔξωνται. Εἴ 
Ῥ. 148. Β. Ὑἱάε απωπι «ἴνετσα ΄Ποπιίπηπι 
οἶπε Ἱμάϊσίας πηπί Πὶς (ὠνεύχου Ρ]αεεῖ 

σοπῖτα ἐχ ος ἴρ5ο ετίαπι Ηιρροϊψιί νετ- 

δα. ἀπευχόμενοι Ρ/σομὲ τεδταεπάιιπι 

ἀπάϊσαυοι νῖτ ΕΙεσαπτῖσς. “Οὐσωσίως ὑὣαζ- 

Πεγίης: νὶὰ. 20 Παοῖγε ἆἲὲ Ι, 4εαεπιῖε 
ᾧ ει Γμτεγίρ εἰ 8 ᾖ. Του. Ν. Ρ. 
Ἰοά. Νιδαυαῃ νεδαπ Π]ηά ἀνεύχεσθαι 
5ε Ίεσετε υίτ ὨΏουτῖδ5. τεςοτάαρατης, 
τραμ Ὀἱ6 Ροπή, Ρο]λμοὶ 190” 
Ρτο ἀναλύειν τὸν ἄρὰν» ᾿Ανεύξασθαι ν]άεῦα- 
τητ βιαιότερον» εἴ Ῥοτῖας Ατειςε ἀῑεεπάτα 

»Αναράσασθαί '' αποά αάἲν Ρίταπι Οσ//1ά6- 

μὲ Πονῖπις ϱδωίάα ΙΠ ᾿Αναρᾶσθαι. ηὈϊ 

ου ἆωκεγο ποῖαϊϊς εοπιρατατί Ροϊεε 
2. Πεοραγάω Ἐπις ΝΤ, 9. 1ν. Ουπι 

Ἡαταπι τετΙῖη κ5ἴμάίο5ο 1,εοῖοτο εΟΠΙ« 

πυπίςαδο ἀμας οβρρετνατῖοπε εκ «- 
ῥα/αίω δορᾶ. ΡΑΥ}/εΛ{, 4 1επΙ Ροβδίθεῖ ῃ 

Ίπεάίταπι αν. Ἱοσίες Λαῤηκεήης»ς Α- 

ναμαντεύεσθαι σηµαίνει τὸ » τὰ µαντευθέντῳ 

ἅπαξ πειρᾶσθαι ἁμάντευτα ποιεῖσθαι. --- 

δα νήδοµαι ἐφ᾽ οἷς ἠσύην. ἀντὶ τοῦ, οὐκ ἐφή» 

δομαι. Ἔρμιππος' ἃ {Ε. Ιερ. "Α γὰρ) 

τέθ᾽ ἥσέην, ταῦτα νῦν ἀνήδομαι. ἀντὶ τοῦ » 

φαὶ τὴν ἐπ᾽ ἐκείνοις ΕΥ ενηµένην ἀποῤῥίπτω καὶ 

ὠποτίθεμαι ἡδονήν. 4 υατάπι ρτῖος Ὠπο, 6εΓ- 

τε Ρετίποι, -- Ῥαμἱο Ρροδῖ 5. δρ 

ἆαε ϐ) ὁτέρῳ' ῬΤΟ θωτέρᾳ ΦΕΤΙΡΕΠάΙΠΙ Ρρο- 
πως ϐ” ῥτέρ: Ῥτοιτ δεποίτας ἵπ Επεςί 
ν. 44ν. εἲ 1 «4γήέοβή. Αν. ν. 1965. 

Ὑς, 991. Θησεῦ., τὸ λῷστον σοῖσι βούλευ- 
σαι δόµοις ] ἰπ νετα ριαεςεἀεητί αἆ έξα- 
γεὶς Δἀδετιρῖιτη παυθεὶς ἵπ Οοά. Ρας, 
ος Ιπ Ίοςο 5Η5Ρίςος Ίεστος ἵπ Εαῑίοπε 
Ἡιρρο]νιὶ Ῥτίπια ἆπο νειδι5 ᾠούσεο εἰ- 

Ἡ. ἴαϊος εκ ΗΙΡΡ. Ρ. 454. 55 

Θησεῦ , παραινῶ καὶ τὸ λώΐστον Φρονεῖν" 
Τυναικὶ πείθου μηδὲ τζληθῆ κλύων. 

ἵπ Ἐά. 6γοΗὲ Ιεσιπεατ ρ. 311. ἵπ ΙαΠο 
5οχΗπι ἴαπι ΡρἱήΦ δατῖς ἀεὈασεΠματις 5 
ψετςίοις ππετίίο 5αοδείταῖς αος ἵπ Εαάϊ- 
τἶοπε ἁτβπιατίς επιεπάαία. ὨὈϊχιτ εἴ ἵπ 
Ῥτποπεῦοθα Νοδῖεγ: πιστεύει δὲ χρὴ Τυ- 
ναικὶ μηδὲν ὅστις εὖ Φρονεῖ βροτῶν. ««Πέράα- 
2ἱ αριὰ εἰιηάεπι δίοδσέωπα ἀῑεϊῖαπι 1έ- 
πίεητς 

᾿Εγὼ ψυναικὶ δ᾽ ἓν τι πιστεύω μόνον 
Ἐπὰν ὠποθόνη ὁ 0] βιώσεσθαι πάλινο 

5. 903 -- τὸ μὲν το πρᾶνμ᾽ ἐφ᾽ 
ᾧ τει στέγεις» Οὖκ οἶδα Ἰ Τη Οοά4. οπιδ- 
5µπι, νῦν τεεῖε τεῖεεῖτ Δήισγανίωςς αἆ 
5το5 Οοάά. αεοεάιητ  Ῥατῖδ. εἰ Ε]οτ. 

Ὁ- Ὁ Ψ]άς! Ροιοής αἶίαπι ἵηΠ 51ο Οοᾷϊες Ίεο- 
Ώοπεπ» ἐφ᾽ ᾧ τὰ νῦν στένεις» Ἰηνεπί55ε 
ογέρίογ ἀταπιατῖς Χρ. Π. απ Ἠαες εἴ νἰ- 
εἶπα δῖς ἴταπςτιΗῖ ν. δ45” 

Κραυγῆς ἀκούσασ᾽ ἐκπέπληγμαι παντλάµων 
Ἐφγὼ.» τὸ μέν τι (τοι) πρᾶγμ’», ἐφ᾽ ᾧ τὰ νῦν 

στένεις 
Οὖ» εἶδν» [βουλοίμην ὃ 

9 4 3 ΄ 

ὢν ἐκ σέθεν κλύειψ. 

Ἰάεπι 1]]απά τὰ νῦν Οοάεαχ. Εἰος, εχμίδες 
Ιῃπ Μεάεαε ν. 5οή. 5εὰ εἰ Ἰ]ίς Ῥοξις 
5ετὶρσίδ5ε γιάετιιτ 

καλῶς ᾿ ἂν οὖν 
Δέξαιντο μ᾿ οἴκοις. 

Μιπίπαπι νἱοίος ἵπ Βορμος]εί οδνίατη » 

τὼ νῦν τατὶδδίπηιιπ Εδῖ τἩ Βτιρ]άςῖς » ηθ6. 

αὖε Πὶς νῖάειατ α ΟΠΠΙ6Π8Πο Ροξία Ίες- 
τηπας αἱ ἰ]μά {ρδυπῃ τὰ νῦν ἴτεππεῃί» 



δέο ντος 1, 

γὶῖς Ψ. 1908. 901. 
1049. 1060. 192ΕΗ1. ΕἴςἘι 

5. ϱ05. Ἔμν τί χρῆμκ» σὴν δάμαρύ” 
ὁρῶ., πάᾶτερ»ο ἨΝεκρόν μεγίστου θαύμωτος 
τόδ ἄξιο.] Ἠαεο αοφιε τβηβδυπηςίτ ετ 
δες. ὦογήρΙΟΥ Χρ. Π. Ν. ὅρ5, 
4 γι ΄ Π η Ν ΄ . { 
Έα. τί λεύσσω» σὸν δέµαως νεκρὸν. τέκνον» 
᾽Αθρῶ » μεγίστου θᾳύματος τόδ ἄξιον ν 
ὋὋς ἁρτίωῶς κέκραγε πρὸς τὸν πατέρώ. 

αδῖ ΙδΙάεπι ν. 9005» "Όντως μεγίστου θᾳύ- 
µατος τόδ᾽ ἄξιο. Ἠοιπιη]α, Ἔα. τί χρῆ- 
μα» 3ἱνε τί τοῦτο» Εδῖ τειῃ Ιπεχδροςίιαίβιη 
αἁπιίταπι]δ: ἵπ Εωγέρ, ΟΥ. ν. 16115 

"Έα τί φρῆμα» λομπάδων ὁρῶ σέλας. 

Ἀπάτοπι. ν. 896. Ἔων τί χρῆμα 2 μῶν 
ἐσφάλμεύ᾽», ἢ σαφῶς “Ορῶ εἴο. ΄ΤτΤοβδίΠ 

Ψ.90δ. Ἔαν τί πεύκης ἔνδον αἴθεται (Μὸ. 
Ἐ]ου. ἵσταται) σέλας» Αριά Γαοίαια 1. 
Ρ. 916» 59. τί τοῦτο» δακρύεις» δἱο ρᾶ8- ο 
8ἱΠ1 ἱδῖα Τεοῖθ 5εραΓαΠΤΙΓΟ εῖ Ρ. 597.15. 

9, 097. "Ἡν ἁρτίως ἔλείπον ες Φος 
πόδε Οὔὕπω χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρκετο. | [π 
Ῥατίς. Οοἆ. Περίτατ ἔλειπον, ἢ Φάος τόδε» 
εἴ αἆ ἔλειπον αἀδοτιοῖτις λείπει τὸ ζώσαμν 
Τη αἲο Οοάΐςεε τερετῖα!ῃ», Ὦ Φάος τόδε ο 
Ῥτοδρανίϊ Ο{ωαγανίω » ἵπ τε]αμῖς «πι 
τεροΓΙαΤΙΣ ο εἰς Φάος τόδε -- εἰσεδέρε" 
το" ὨΙΠΙ] ν]άεῦατις «αϊ]δ8ς ΕΗΓ 5ΡΕΓΠΕΤΕ- 
ΙηΜ5 ΡΙ]ΤΑΦΙΠ εἷς Φάος εἰσδέρκεσθαι. ὃῬτουϊ 
Ἱη Εάά. Ἰεσεραπίας, "Ἡν ἁρτίως ἔλειπον 
εἲς Φάος τόδε, Οὔὕπῳω φρόνον π. εἰς. εχΙ- 
Ῥει ιο νεῖδις βγοαμω» Ρμήτοβες Ὁ. 
1168. Ε. Ίος εκείταη εκ ΗΙρροϊγιο 
στεφανηφΦόρῳ ̓  Ἱπ ος ἀταπιαῖε Ἱερὶ ΠΟΠ 
τεροτάαϊις Βαγπεης αἰνὶι Ἠ]ος αἆ τε]!- 
αιῖας τε[εττί Ἱππολύτου καλυπτοµένου Ῥ. 
415. ----- «Δερίο, εἰ νίτο ει]άαιι 
Ῥοεῖο» αὔἴειῃ δεσ/έφέγω Ννοεαηῖ» Ρίᾶ- 
εμῖῖ ὧς Φάος τόδε ”-- θμοᾶ Ἰαδεῖ ἵη ὶ5 
ἁταπια Χρ. Π. ν. ὅδο, 62, "Ὃν ἁρτίως ἔ- 
δραμον (5ερδεταῖ Γ0Ι88Π» ἔδρακον) ὧς 
Φάος τόδε Οὕπω χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρκετο. 
---Βεοιε δεμο]ίαδτες ἰδία., Οὕπω χρόνον πω» 
λαιὸν» ΙηΤΕΤΡΙΕΙΑΤΗΓ. οὐ πρὸ πολλοῦ χρόνου» 
ἀλλ) ἔνανφος. Εδῖ ἴαιϊπεηῃ Π]]ιά ραι]ο ἵπ- 
φοἱεπτίας : ὁοβἠν ΡΙΗΙΙ. ν. Α9οἡ» Ὃν δὴ 

ΑΡΓΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

980 39]. 653. 902. Α παλκιὸν ἐξότου δἐδοικ᾽ ἐγὼ Μή µοι βεβήκο. 
μ1 παλαιὸν ὑεβο/ἑασίες ετίαπῃ Εχρ]ισαϊ πρὸ 
πολλοῦ χρόνου. ἰπ Εωγίρ. 1ρΗ. ἵπ Αυ. 
ν.419. Χρόνον παλαιὸν δωµάτων ἔκδημος ὤν. 

Ὑ5. 090. Ἐί χρῆμα πάσχει» τῷ τρόπῳ 
διόλλυται» ] Τ.ερίτατ ἵπ Ἐ]ου, τῷ διόλλυ- 
ται τρόπῳ» δὶομῖ Πὶς {π ῶπας. Χρ. Π. 
γ. δ61. 1π δορβορίὲς Ελες. ν. 6διΙ τῷ 
τρόπῳ διόλλυται» ἵπ ΄ΓταςΗ. ν. 803: τίνε 

Ἡ τρόπῳ θανεῖν σφε Φῄ:»5 ἵη Εωγρ. Ίοη. 
Ψ. 9447. τίνι τρόπῳ διεφθάρη» ΑΙΤΕΙΑΠΙ 
Γοτπι]απῃ» Τί χρῆμα πάσχει, Δεγζ/έγο 
αἁπιονίι Να Ιβις 4ΡΙορή. ν. 814. 

Ἡ6δ. 911. Σιγᾷς» σιωπῆς δ) οὐδὲν ἔᾳγον ἐν 
κακοῖς. |. Νοπ ἀετοτίοι οδὲ οτὰο νοσιπι 
ἵπ ΕΙΟΥ: ἔργον οὐδὲν ἐν κακοῖς. Αάβ Πίος 
2αγκύζμώο Ίιπο νετδΙΙη Ρροδιροπεπίί 
γετδιί 019. Πῖ5 αἀεοαμε ἀποῦιαδς 

Ἡ γὰρ ποθοῦσα πάντα καρδία κλύει 
- .. 5 

Κάν τοῖς κακοῖσι λίχνος οὖσ᾽ ἁλίσκεται. 

ΑΙῖεΓ  1ΤαΙΠ6 Ἱπάϊσαπίεη νὶάε Ο]αΓ. 
Πα Λέμ. Ἐανει εἰεσαπῖί εοπἰεςταταε 
«οπάίτοτ ῶτας, Οµηήςτ. σεσῖθ» 4105 «οπ” 
ΏΠΙος Ἱερίτ {αλα Λαµ5» εοΠΙΙΠΗΟδ εκ. 
Ἰ1δεῖ Υ. δ61 εἴ 5εϱᾳα. 

Τί χρῆμα πάσχεις» τῷ τρόπῳφ διόλλυσαι 
Τέκνον» πυθέσθαι β2ύλομαι σέδεν πάρα», 
Ἡ νὰρ ποθοῦσα καρδία πώντ᾽ εἶδέναι 
Κῴν τοῖς κακοῖσι λ/Ὕνος οὖσ᾽ ἁλίσκεται" 

Ἠϊο Ἱ]ίς ετίαπι αΠδί νειδις ἵηπ Τ{αῬος- 
ἀῑῑ5 (δαρήοολὴ εἰ Βγέρίας νιἀεπῖα ἴΓ1η5- 
Ῥοπεπάί. Όωπι δεητεπῖα. ἀυοῦδις Ιβιῖς 
γεΙΦῖδι5 ΙΓ8ΠΡΟΠΟΠάΙ6 ΕΧΡΤΕΦΦ8» οοπι” 
Ροπί εοπιπποᾶε ροϊςηῖτ Ἰναξς ἵΠ Οεάϊρο ὧσ- 
Πέζῶέ Ν. 9098. 

Ὀ 

21 Ίπεία οωγὲς αῤ εί {η αλδίσιγο ἠάσεπή» 
5 {ποεγέμς αΠέπρώς, 0Η Γε εν εαῤέαέ, ΜΗ) 62. 

υπ νετθα» Σιγᾷς» σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον 
ἐν κακοῖς' εοπεϊηίῖ α Ῥωτδεο ἔοτιο ἀίσια5 
1π Απάτοπιεία 

Σιγᾷς» σιωπὴ ὃ᾽ ὤπορος ἑρωηνεὺς λόγων” 

αρυά ϊοῥαέωπι Ῥ. 915. 37. οΙΠίδδιις 
γοίο. Ομ δίτ οὐδὲ ἔρχον νεὶ Πίς 
πιρηδιταδἰτ Μορήοεβς δΕΠΔΙΗ5: 

Αἱ: 



Ν ΕὐΟΚΙΡΙΡΙΟ 

Αἰδὼς /ὰρ ἐν κακοῖσεν οὐδὲν: ὠφελεῖ » 

αριά οδαίμῃ Ῥ. 145. 8Ι. 

«Υ5. ΟΙ4. Οὐ ϱὴν Φίλευς ε» κῶτι μᾶλ- 
λοι } Φίλους Κρύπτει» δίκαιον] ῬαΓυπι τε[ετῖ 
ἨΤΤΗΠΙ δἷς 56ΓΙΡΔΙΗΓ. 4Ώ Φίλους τε» κῶτι 
μᾶλλον ἆ Φίλους" Ἱ. Ε. καὶ Φίλευς καὶ ἔτι 
ᾱἆλλον ἡ Φίλευς' Ἡτ «4εσεῤγ/ς Ῥτοτ, ὓ. 
γ. οδό, 

Οὐ γὰρ σὺ παῖς τε κῶτι τοῦδ᾽ ἀγούστερο». 

φΊο ςεετῖρεπάμπι Ρίο καὶ ἔτι. 964. Λη: 
ςδ. ν. 64. 

Καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν, κἄτι τῶν») ἀλνίοα. 

Ξωγίέρ. Ὠες. ν. 665. Ω παντάλαμα νᾷ- 
τι μᾶλλον ἢ λέγω» Δέσπειν ὄλωλας » κοῦκ 
ἔτ᾽ (5ΐε Μ5». Ι.εά.) εἶ βλέπουσα Φῶς. 

ὓς. οἵό. "Ὢ πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες ἄνθρων 
ποι μάτην ] Ῥτίπια {αε]ε δρες]οδίςδείπια ν]- 
ἀετας. ντ Ρταεδιαπϊ]ςα]πῖ «οπἰθοῖητα 6Οἵ- 
τ]σεῃϊῖ5 » 

ΣΩ πολλὰ µανθάνοντες ὤνύρωποι µάτην " 

5ἳ τοιτασίατε νη]σαῖα νο]μετίτ ΟΙ. ἡ{0γᾷ- 
ὀσηάμτ. αϊεδίτητ, ορίποτ», ΏΟΠ Ε05 απϊ 
ἀἴδεετεπε. 5εά αὐῖ νατία5 αττες ἀοεετεπῖ 
αἰίος αἰ]οαμῖ Έπεςεα ΄τασδίειτη» Ῥρο5- 
56 απίεπι α Ρρτ]οτῖρις δεραΓαῖαπι Υοσεπι 
μάτην » 9υὖαε νε] Ἱπιρηπιϊς πιιῖαἸοηεπι 
εοπππεπάαδαϊ » ο: δεαμεηπτία τεξετΓῖ. 
ΔΥΗΠΙ οετίε ΠΙ]Η] αἷο ςετρτῖς ἴπεδδο νἰ- 
4ετυτ ν]]οδί» - 

ΣΩ πύλλ᾽ ὠμαρτώόνεντες ὤνβρωπει, μάτην 
Τ{ δὴ τέχνας μὲν µυρίώς διδάσκετε 

ὅ οπές ἐπ ΠΛΗ βεεζαηέέςο θμἱ τᾳ- 
26 Γγωδέγα τοπσε{α5 Ωγίες «οοσίὲ σου ῥ 
ευ υπαπι οηΙμπ) ΠΗτ]δείπιατη Πεδςῖα- Ε 
τς: - ἒν δ) οὐκ ἐπίστασό', οὐδ᾽ ἐθνράσα- 
σέ πω. Φρονεῖν διδώσκειν οἷσιν οὐκ ἔνεστι 
γοῦς. «(αροΐΐς ἵπ Έχε. Ρ. 918. 

δέ ης μπα 7 σε ὤμί οοέγέ 
τὔμαεί ο 

Οωὲ σαβέτε ἄοεεσέ 
αάέτες 

Ουοά ἴπ Ι Οοάΐσες εχηίρεπι ἵπ ἆπ- 

0) 

ῥμο ϱΙ/ π]ές ΠΟ 

ΠΤΡΡΟΙ ΥΤΟΠΜ. ούτ 

ΔΑ Ὀ]ς φρεστατϊςσίπῖ, Τ]οτ. ειῖαπι ϱἳ βα. 
Τὶ5. οὐδ ἐθηράσασθέ πω” Ρτασιι] ἆπογιπι 
Οοάἵεπ Ἱεστιοπί οὐδὲ δὴ ἐμιᾷσθε πω» 
ουε ν]άετί ροβδεῖ α εοτ[εεῖοτο ρτοίεστα, 
--- Ἠις πιοτα Γτ «ἁμπει]τας, αιῖά 
Ίἴ84ϊιε Ἱπνατεηῖ τοῖ φαρίεηῖιπι εἰ Ῥοῦ- 
ἵατυπι πιοπῖῖα » αἆ ΄ πιεπῖεπι Ποιπίπτι 
Ῥεπα Ἱπογπιαπάατη ερπραταῖα», οἵ 8, 
ΠΙΟ Ρο5δςΊϊ αἱίο5 Φρονεῖν διδάσκειν: Το]]ίε 
ἁπεη]ταίεπι δεβοβσαίε εκ αά[εειῖς 
Ῥοῦτα » οἶσιν οὖκ ἔνεστι νοῦς. ος απ 8Π- 
τε ἴγαάιάεταῖ εχρ]εατίης ΤήεοξΡΗ ν. 43ο. 

; 9 υ 

Φρένας ἐσθλὰς 
- ” 

ἛἘ,γθέμεν' οὐδείς πω τοῦτό ᾿ ἐπεφρέσατο. 
ια, ΄ .”ν κ. Εά . ευ 

Οστιςσώφρον ᾿ἔθηκετὸν ὤφρονα», καὶ κακὲν 
ἐσθλόν. 

πο Ρίητα φεαυπππίατ. Ύετο Πε ιδεζο. 
Βαγέρίαςς. εἰς γὰρ νοῦν. Ἰπηῖτ, ἔχοντα 
ἄνδρα καταβαλλομένη παβραίνεσις καρπὸν Φέ. 
ϱει᾿ εἷς δὲ ἄνουν» µάτη» ἐκρίπτεται. ἃἆ ΤΠΕΠ- 
τεπι εεἶθπι Βωγέρίαἒςς επ]α5 ἀῑσταπι πρὸς 
τὸν ἀσύνετον ὠκριατὺν Ἰαμάατ Βήαγεὗως 
Τι ΠΠ: 5ος. ο. 

Οὐκ ἂν δυναίµην μὴ στέγοντα πιμπλάναι» 
Σοφοὺς ἐπαντλῶν ὠνδρὶ μὲ σοφῷ λόγους. 

41195. εκ Ρετάϊτο ἁταπιαῖε., 5εματῖος α- 
ΠΟΙ8Γε ΠΟΠ περ]εχίτ ὠνοδσέως Ρ. 53. 4ο. 
6γοµ. Ῥ. 31. Ὀο]μαπι Π]ιά ρετιαδαπε 
Εωγέρίαςς Αιηοϊδισε ποππι1 τοςρ]είππτς 
εδῖ ερίρταπιπια {ωοσμὲ ἵπ ΑπεΠΟΙ, 1. 
ς. ΧΧΧ; 4: 

Φαῦλος ὤνὴρ πίθος ἐστὶ τετρηµέγος. εἷς ὃν 
ἁπάσας 

᾽Αντλῶν τὰς χάριαςε εἷς κενὸν ἐξέχεας. 

Ίη τα] ας βαρίεητες γασῖας Ἱπιασίπες αᾱ- 
ΜοπετυπῖΣ Ῥγιμασοταε Εαῑτ Ἰητε]Ησεπτί« 
ὃης ΡΔεςερῖυπη, Σιτίον εἷς ὠμίδω μὴ ἐμ- 
βόλλειν. ΕρέεΙε(ὲ διπῖ]ς ἀοταπι (αεζως 
εκρ]αμαῖ Ν. ΑΔ. ΧΝΗ, ς. ΧΙΧ. 
10, αριά ΠΙΤΗΑΠΙΩΠΕ Τοηγδίηπι ἵῃ 8]. 
εἶλία ἀϊῑσεετεῃπς ἄε Ἱμδεῖτία, ἆε Ίεσε, ἆε 
τερυθ]σα. εἶέσαπτες «{γιῤάσε ἀῑείτυωτ 
σπείρων τὰς πέτρας Τ. ΗΙ. Ρρ. 377. Ἐκ 
εαάεπι διπῖ Ἱπιασίηο πορκττῖς ἵπ Τα0τῖς 
Ραςγῖς ὁ εἷς τᾶς ὠκώνόας, εἲ ὁ ἐπὶ τὰ πε- 
τρώδη σπαρεὶς (λόγος) Δ{αμή. Εν. ΧΙΙ. 
9ο. 399 εἴ ἵπ Ἰοε ρατα]]ε]ίδ τ πες 
ππμ]τασι αὉ αἰτετα Ἱπιβαῖπε αδ]ηάίτ Π]αᾶ 

Ε1 3 ορ. 



ὅ. ΑΌὈΝΟΤΑΤΙΟΝΤΟ 

οριπιί Ῥπαρορρίιοτί5» θἠ{αμή, ΙΧ, 17ο Δ µεγίστην εἷς ἔριν μελῳλίας Δεινῷ (ρτο Κεί- 

ού 1. ο, 
4 

εὖ --- βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ὠσκοὺς πα- 
λΔιούς. 

Ἡς.991. Δεινὸν σοφιστὴν εἶπας ο ὅστις εὖ 
Ορονεῖν Τοὺς μὴ Φρονοῦντας δυνατὸς ἔστ᾽ 
οἴἰναγκάσαι.] Ἠοε τεεερίῖ εχ Οοάά,. 40- 

:Φλανίώς, Ῥτο ἀναγκάζειν" αποά ἆαπι εἲ 
Έ]ου. αἳ Ῥατίς. ἵπ Π]ο ΤαπιεῃΠ ΕἴΤΟΙεΕ ϱσα- 
Ἰαπηῖ δετῖρευπη ἀνανκάζαι" 11 Ίος αἀςειῖρ- 
τ1πί. ἐπτετρτεϊαπιεητί 1060 διδώξαι» σὲο ζο-. 
66/έο9 ὲ θίαμάςσ εοεισέἑαίε εὐσα: αἲ αἆ- 

φεηδπις {σδεγω Οπεδαῖ «ἠνάγκαζεν ἐς 
πὸ θέωτρον παραβῆναι, 98ε. εοβσίῖ ραεπα 
ΙΠΝΙΕΗΠΙ εοὐἰτείῃ ΓΙ οΙΠΑΠΙΠ πεςεβδῖῖαδ» 
υἳ Ίπ 56εηα 5ὖος Ίρεθ πῖπιος Άσοτει» 1ρδί 
/,αδεγίο ἀῑείτητ αριιά Φήώεγοδῥκη ΞΒΤΙΤΗ. 
1 ΣΕ ΝΗς 

7/11 επεε]]εμέτ ηεη/ε ἐ]εγεηὲε εα γα 
ο ὐ7ηέσεα ϱ/αοιάε ὑ/ᾳμάλ/οφµύης ογα1{0 5 

Οαεβατῖς Ίαες εταῖ πειθανώνκη. εἳ δαερῖιις 
ἵπ. Ἠωπςο αὐΠίρείατ δεηδΗπῃ ᾽Αναγκάζειν. 
Αά φεπίεητίαια 1 Πεορπίάεα τεδροπάεηϊ ν, 
431. διδάσκων 

Οὔὕποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ ὦγαθόν, 

εἴ γ. 4935 

Ε/ δ) ᾽Ασκληπιάδαις τοῦτο ἔδωκε θεὺς 
στάσθαι κακότητα --- 

Πολλοὺς ἂν μισθοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον 

οπ8θ επ δεηΠεπείρς αἀΠίωαι Ίπ Μο- 
Ὥοπε ῥΛῤᾳίο Τ. Π. Ρ. ο5., ο6. --- Ρε- 
αίταπι ταΐεπι δαρίεηῖτἰας ἀοοίογεπι Δειὸν 
σοφιστὴν νοσαῖ {ωγήρίάσε: πο ἵπ ]αυάθιῃ 
ο6ττθ νοσαῦαῖ /λεηροιέβεηε «{ετεβίμες δει- 
νὸν καὶ γόήτα καωὶ,σοφιστὺν» ἱρδο Τεςῖο ᾖ)6- 
3051676 ἂε ΟΟΙ. Ρ. 195. πι. -88ἱ οἶῖπι 
Ῥοφιστὴς Ἰοπεδία δαρίεΏἔμη Γΐτ αἲ 1ῃ 
οαυανίς αττο εχεε]]επτίιη ἀρε]]ατίο. «{γὲ- 
φὐέάες Τ. Η{. Ρ. 517. Οὖχ ᾿Ἡρόδοτος Σ6- 
Ἄωνα σοφιστὴν κέκληκεν» οὗ Πυθαγόραν --- 
οὐκ Ανδροτίων τοὺς ἑπτὰ σεφιστὰς προσείρηκε. 
ἄρωσίαιὐ ἵπ 11..Θ. Ρ. Ι998,53. Σαφοκλῆς 
«δὲν Φασὶ ο τὸν κιθαρῳδὸν Σοφιστὴν λέγει. 1 8- 
πιντίη αἷο {οτίε ἀῑχειί Φορῥορίες ἵῃ ἀτα- 
τῃαῖο εοσΠοπ]ῃθ, θεΠρεῖδςε δη δρίςοτ 4μο- 
άρρο Ιμεδί ν. 924. ἤλθομεν --- Νιύσαι 

Ῥ 

ο 

.οἳ 

νῳ) σοφιστῇ Θρηκὶ , κὠκτυφλώσαμεν Θάμυ- 
ϱρν. ὋΟυοί ο φεΠρίαπι πια]ίοπι» τ]ιά 
ἱρφυπῃ ΠΟΠ αἁπιοάμπι ρίασετ ἵπ Βωγίδ. 
Ῥυβρ]. ν. 093. μ0ἱ Ἠλες ρτοδίαπῖ ἵῃ Ια1« 
ἀεπι Τγάεῖ, 

᾿Οὖκ ἐν λόνοις ἦν λαμπρὸς» ὦλλ᾽ ἐν ὠσπίδι 
Δεινὸς » σοφιστὴς πολλά τ᾽ ἐξευρεῖν σοφά. 

Ίἴοα απίάεπι Ι]]ιά ἁταπιαθβ ναἰάα νἰάετισ 
"εΙαὈοἵατΙπῃ» 5εἆ πεαε Ίδια 5οΓΙρεπά] Πε- 
ϱ]σεπιία ᾖωγέρίώς εοπνεηῖτε, ϱα ἀῑχίδ- 
β6ῖ σοφιστὴν., πολλά τ) ἐξευρεῖν “σοφά. ΙΏ 
εορἰπίοπθ ἁπάππ 5αδεερίῖα {αγκ/αΛάέ πιε 
ἹπάΙσῖαπι εοπβιπιανίξ, ἀ8 -αηἱϊαῖε ἁμδί- 
ταπῖΐ5 ἰδίίῃς Ἰ]ουῖς οΗδρίσαῖις 5 ἶαπι 
οἶῖπι, ἴδτα ἀεεοτίρεηιί5 σβ]αίηο γοσξίῃ 6” 
Πιχῖςδο σοφιστὴν» δεηεητία ἆμπι εοσἰῖᾶ- 
Όαῖρ Βωγέρέζεη αίαπι Ροδηἱθδε: Ἱήςο οπι-. 
πίμΠ αριἰδδίπ]α παλαιστὴς ΝΙάετετατ. Νε- 
πηὶηϊ νετδιις ε55εΠῖ ἀᾳ πιεπάα 5μ5ρεετί», 5ἱ 
φἱς Ιεσετεπτας ἵπ Οοαἱεῖοις «αητίηίς: 

'Οὖκ ἐν λόγοις ὧν λαμπβὺς» ἀλλ ἐν ἀσπίδε 
:Δειὸς παλαιστὴς πολλά τ᾿ ἐξευρεῖν σορός. 

΄Τταρϊςί6 ιβἰίαῖα 5Πῖ λέγειν σοφός νοεῖν 
σοφὸς, εἲ θΙπῖ]ία: Δεινὸς παλαιστὴς ΒριΤᾶ- 
το Ροπῖτιτ ἵπ ος 1ρ5δο ἁταπιατᾶ ΦΗΡΡΙ. Ψ. 
7ο. Τοῖον παλαιστὴν «4εσεᾖ. ΡΤΟΠΙ. Ν. 
916. ἆθε ]γ5ςε ορᾖδεῖες ἵῃ ΡΠΙ], Υ. 4399 
Σοφὺς παλαιστής κεῖνος. 

Ὕς.023. ἸΑλλ)» οὗ ὰρ ἐν δέοντι λεπτουρ»' 
φεἷς » πάτερ» Δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερ» 
Βάλῃ κακοῖς ] δεᾷ νεγο (Πεᾷέ ΕΙ 111210) 
οοΏγεηἠΣ ή ἰαία τι Γ 1 ΡέΓΔΕ- 
σι) η ῥάΐΕΓ. Ύεγέογ, 3 ῥὲ πῃαδὲς 
ὀἱπσωα ἴα /0άµ21 ἐποεάαἐ. 9Φεηδίῖ ΟΡ. 
πο ΘΗΙΗΠ ρδίας Ρεεσατι Ῥωγέρίώς 
4ο ραΐτεπι ΄Γπεδοα Ἔεοῖτ πιῖπις οροτία- 
πο ἴεπιροτῖςδ ατείει]ο θεία 1π 5εηπεητῖν 
Ὀὰ5 λεπτολογοῦντα. Γαοηίως ΒΙΙΦ. π0ι 
οοπιραταϊ Ιπρ]άειπι ἁἄταπια επι ρα- 
ἴθιπο, ἁῑςεῖα ΄Γμεδοῖ πιοάείατε νοσαϊ ὤε 
έεαέοΏς «Ἡ ῥεω γορ ἤοησμες ἆσηρ ώπόο 
ῥαγεἰβ]ε οἰγεομείαποε. --- ο 18 ἀῑχί Τα110- 
ηο ςἱ οαΡΙΗΠΤΗΣ» υῖ πιΠῖ 4ποαμε υἱάεῃ« 
τας. αεοἰριεηάα «Εωτίρίάεα» {αγ χ]ζμαέ 
Ρτοβανί ἀερεῖ «οττεεῖῖο Ιεσεπῖίςδ, (οὐ γὰρ 
ἐν. δέρντι [5ο ἐστὶ ] λεπτουργεῖν.) Ὑμἱσα- 

τας 



ΙΝ ΕΌΕΙΡΙΡΙ5Σ ἨΗΙΡρρο]Ι ΥτύλΜη. 

ἴπθ Ἱεοηοηῖς ἀεβεπδοτεπῃ 5ε Ρτοίεβςυ5 ε5ἵ Α 
ΓΠεσιῤέως, επὶ Λ4αγκζαπάἑ επιεπάατῖο 56Π- 
τεηῖίαπι «ΟΤΓΙΠΠΡΕΤΕ ν]όετυτς Γ{ρρο/γίώή} 
επἰέπα, Δἷξ, ῥ/οΡΠείσγε Γαε{1ν ΠΩ 
7ατ εἶτε σωῤήάερ αἰτρωίαγε» ΠΠ Ίππο 
ἄ-σεμτειῃ Π]ηπι {πεῖτ. αἆ ἴδια ἵα]α τη]πι- 
τα «αυ Πτατε ἀ[δριϊαηαα Τεπιρας ΠΟΠ ε5δθ 
οΡοττἩΠΗΠΙ» “91Ο εἴαῦατ αἆ Γκι 5ρε- 
οιαου]απα αττοπίτης. Ῥατυπι τεβετι ἵῃ ἴὰ- 
Ίδραςδ αἴτάπ ἀῑσατατ ἐν δέοντε, ἐν δέοντι 
καιρῷ" ἐν κοιρῷ" 3Π ἐς δέον» θῖνε καιρός. Β 
«δο/Λοεζής εδῖ, Νῦν καιρὸς ἔρδειν δωγὲρί- 
ἁἷς. Ναὶ πρὸς θεῶν ἀρήξωτ”, ἐν δέοντι άρ" 
Ίάεπι ἐδδεῖ.» καιρὸς γάρ ἐστιν ἀρήγειν Ὠοῦ- 
πυπα απ) αρΏά. α]ίος ἀῑδιπσυητατ ᾳο- 
ἁαπιπιοάο. ἐν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ' νε]υῖ 
αἰοιοτῖες 1Π ἀἰαίοπο περὶ δικαίου», Εἱἵο- 
πὶςϊς φιι]εσῖο Τ. ΤΗ. Ρρ. 973. 5εἀ α]ῖτες 
αἀμτσυῖε 1]]ά ἐν δέοντι Εωγέρίάςς Ἰοεῖς α 
Λήαγ{]αμάο εἰταιῖδι 1έσπεαες 9ο]ο]ῖς 

5δ3 

Σαή-] σε σω ᾖε γοπὲ ο μῃ ΡΓΟΓαΠέ 
αμ εγε 

Α/ή/)ε αε ᾖᾳ νεγίι ᾖὲ τσεγέ εα/αείεεδ 
54 16 ἀεγγοῖέ-οη ρας ὦ ἄες εέσηει οεγ- 

1αέης 

{εεοημοέ/γε ᾖε εοεµγ ἄες ῥετβάςς ᾗπ 
η Α 

ΕἹεραπίετ εκρτεςεῖτ «γο(ἱως ῥ. 518 Ἐςκ- 
εετρῖ., 

Βεδωεγαέ ετε δεγία α)ηίρογΗ2 Π0ί4 
ἐσεγπα πα γήο ΙΕΓΗ73 {114ε «σπος- 

26γέ5 
«Οµὴς νεγις εστεί ο. φιέενε μὐῤερα ες 

"ὍΌττις τ) ἀλγθής ἐστιν, ἔστε μὴ Φίλος. --- 
Πυῖις απ ππαπι Εγέῤηαές Μείεαο 8επ- 
τεηίαπῃ ν. 515 --- 5105 ΡΙΗΤΕ αάΠίοιθ- 
το νετετήπι» (έεππεῃς εἴϊαπι «επ. οἳ Γ- 
οὐ αυῖ Ὀἱδ τετνε οαπιάεπι α]]ααϊτ. 

2199. ἵπ Λομ) 1 Τῤγαείς Ατιεπι ὅταπππῃ. ο ἹΝοδίτηπι ος εκ ΗΙρρο]ψιο ἀῑείαπι ααἲ 
Οτιτίςο 8ει]οίῖτ εχἰρεηάαπι τὴν τῶν Ποιη- 

πῶν καλῶς Ἰ κακῶ»» Ἡ ἐν δέοντι, ἡἢ} ἐν μὴ 
δέοντι»΄ 7. εὐκαίρως Ἡ ἀκαίρως λεχθεῖσαν ἔν- 
νοειαν. ---ποετῖῖ θεπατίης εδι αριιά. 05 

ὀσεμι Ὁ. 517. 6-- ς 
” 

Ληρεῖξο ἐν οὗ δέοντι καιρῷ Φιλοσοφῶν.- 

«Ὁ}οἱι{ο Ῥ. 145. Λωξατὲ, ἀδεῃ ἐ έπη» 

εἰτανεηϊ πεπΙπεπι πονἰ» 4Ἡο ἵδπΙΕΠ ἆθ- 
αἳε ας «Κεποββομίεα Φδοεταιῖδ τεδρεχῖδ- 
5ε πιὶμί (ὤεετο νΙάετατ ἄε Απςιι ος. 
ΧΝΗ. τὈἳ 5αεβε΄αυεδεις Πατταϊατ δοῖ- 
Ρίο» Ποπηῖηες ἴἵπ α]ῖδ αὐῑάεπι τευας ῥα- 
σαηαΐς αάλίδετε ο} απο ας ἐ) 
Φεηάΐς πεβ/ἰσεπίες εὔσε; ες ᾖαδεγε φιαςὲ 
έσηᾳ φαπεώαι εἰ Ποίζδ, φιέύων εὐδ. φις 
αά απλο έαπῃ ἐπφεέ ἐοπεῖ, {1ο γεὲο 

Φεένε ῥΛΑἠοξορώμα. --- Λεπτουργεῖν Ἠὶο ϱ 9 1οά αἀάϊτ (ἄσεγο, ΠΕ ἐσίω {γη 
Ἰάκππ Ῥασςπε ποῖαϊ ας ΑτὶςιοΡΠαΠΕΙΠΙ λεπ- 
τολογεἴν. ππέ]ᾳ τωβήέήεγ ῥεγοεφωῖ; 9ᾱ- 
μα δεις εἴ ἐκλεπτουργεῖρ, εἰ ἵπ ειπιάεπῃ 
εεπεύυπι Μικρολογεῖσθαι” 4ὐο ἵπ «4{γὶέαὲς 
Ῥαπαίπεπ. Τ. 1. Ρ. 549: περ) σμικρῶν λέ- 
γειν, δεῤοῦ. Ἰπεδίτις Ἱπῖετρτεϊδ{υΓ. ---λεπ- 
τῶς καὶ πυκνῶς Ἠαντ' ἐξετάζ [ων] δέδιεν ἐπὶ 
τὰ πράγματα Ὁρμᾶν πρ:κχείρως» «4πιρβέάς 
ελιά «ἱΛεμ. Χ. Ῥ 44δ. Α. ΒΗΓ1ράη 

πρ εξ ὀομαση. 

ϱἱ ααδέΙες εἰ ζομσίαΜΙέες εἰίσεμαίς Ίος 
νοεῖοις επῖαπι  Εὐτῖρίἁείς ἀἰεετες ἄλγρεῖς 
Φίλους» δῖνε σαφεῖς" Μοεταῖε «Κέεπορή. 
᾽Απομν. Ἡ., Ῥ. 455. 5. ἀῑεῖ γη]συ φοἱε- 
τε αἶεραῖ». ὥς πάντων κτημάτων κράτιστιν 
ἂν εἴη Φίλος σαΦὴς καὶ ὦγαθός' ο/1/111412 
ἐφέ βοςειίοµ οβεπια:η αΠά{ριῃ εέγ. 

Εωγὲρ. Πές. ν. τοι» 
Ἐν τοῖς κακοῖς Αρ οἳ γαθοὶ σαφέστατοι φί- 

ενεπι ἰρδης Ἰπ ἀἰςεετεπάο 5η Η(ατεπ Ἐ λοι. 81ης Ἡ ΙδιΠςπ]οᾶΙ τεῦις Ἰποσγιί5 
1βμάαΠίεπη. {αοἲτ «{γασίιορβὄώπες Ίῃ ΔεΠαΤΗ. 
Χ. 444. Δώσω" πυκνῇ γὰρ λεπτὰ μηχανᾷ 
Φρεν/. 

Ὑς.οςς. Φεῦ» αρῆν βροτοῖσι τῶν Φίλων 
πεκμόριον Σαφέε τι κεῖσθαι καὶ διάγνωσιν 
Φρενῶν" | Οτεεςὶ Ἱ ταβιεῖ δεπτεπεῖαπι ερτε: 
βίο Ααοζηιώς εκρ]ἰευῖτ, ἁἆππι ἴδια Σαςῖι 
άμέδεα ἀῑσεπίστι 1 ΡΠασότας 

αΠΙΙΕΙΠΙ ΕΕΓΙΗΠΙ εἲ νεΓΙπι 8 {αἱ5ο ἀῑσιο- 
δε] θβερῖας εἰμσάεπι -ἀῑκίτ Ότεσίες 44ο 
1μά1εε Ι4οΠεο ν. 11όο» 

᾿Οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον } Φίλος σαφής" 

Ιάεπι 4ε Εγ]αάε ἵπ 1ρμίς. Ταμτ. ν. 919. 
μένος ἐμοὶ σαθὴς Φίλος” ἵῃ ειΙδάεπι ἀτα- 
ππαιίς ν. 61ο δει πα]ῖπι τοῖς Φίλοις τ” 

ὀρθῶς Φίλος Ύμαπι αοά νιρατας ὀρόδε. 
οῦ 



πόι το 6, νγ. ΑΤΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣΙ Τ 

οὉ 5ορῄοσ]εα Ρταεξετῖπη Λητῖρ. Υ. 90. Α 1ίο σεΠδὶ νο]εραί Γεπήήήέμεν Εξέβαλλ) 
Νου αἲοί πι Ἰθεταπῃ τεσοτάος Εαζέρί 
οὲτ δεπατίαπι» αὔεπ ᾖ/ἐῤσπίμ εχοει 
Ερίκ. 487. Π. 1ο Ἰαμάαις Ξγέρίζέηι λέ- 
γοντα γοῦν. ἔχοντος εἶναι » 

Φίλον πρἰασθαι χβήµάτων πολλῶν σαφή. 

σρά ἴ]]α σε ές. εἲ ἵπ τερας εἴῖαπι αάνει- 

«αἱδ σιρβ]]]5. αἴαπε 4άεο γέγως παει. Ἆος 

ἵπ Ηἱρροϊγτῖ νεα ἀῑεῖτατ ὦληθὴς Φίλος. 
Ταις Ειγέρα Οαραπεῖς ἵπ Ρυρρ]. Υ. 
δ6σ 

Φίλος τ᾽ ὦληθὺς ἵνο Φίλος παροῦσί τε 
Καὶ μὴ παροῦσιν ὧν ἀριῤμὸς οὐ πολύς. 

Ε]οταπΙ ΠΟΠ. πιεπιπεταηξ υἱτί Ὠοστῖςδεϊ- 
τωὶ», αΠήδιΒ Φίλος ὀληόὴς ἀε πιεπάα Εῖτ 
ευερεσίαπ ἵπ 5 6σῤἠπιαςδὲ Ἡ, 18Η. 
ν. 146, 

τῶν εἴη μὲν ἐμοὶ Φίλος ὃς τις ἀληθὴς » 
Ἐἴην δ᾽ αὐτὸς» ἄνασσα. 

ὃς. 938. Δισσάς τε Φωνὰς πάντας ἂν- 
θρώπιυς ἔχειν] ἵΝεπηρε χρῆν αμοά ει ἵπ 
ν. 095. Εκ Οοάά. Ε]οτ, εἲ Ρατῖδ. Δισ- 
σάς τε Φωνὰς Ρϊαεϊυ]ϊ νι]σαε νοευ]αε Δ. 
δὲ φ. Ηΐδ ποδῖγί5 αΙπιῖ]ία ἱαεσαπτισς 1Π 
Ἠεειδα ν. 1194 --- 11098. ε. Κἐηβίὲ δε” 
ᾳέεαε Ηἱρρ. ν. 919. εἲἳ δεᾳᾳ. -- ἵπ 
Ἰφῖς ν. 039» Ὡς Ἡ Φρονοῦσα τᾶδικ ἐξη- 
λέγχετο Πρὸς τῆς δικαίας᾽ ΠΟΠ επι Γεα- 
2Ηἱ09 ὡς οἈρΙεΠάΠΠΙ Ῥτο οὕτως ἐα., 5οᾶ 
ΡΤο ἵνα» Μέ9 εὐπι ρπῖπιο Εωγὶρίας ἵπ- 
τεζρτεῖε Ὠογοίήεο (11ο, απεπι αῖ 56» 
απα 5υπτ: ἵνα φὶς 4 οὐἱοιδνίςδ., οταῖο» 
τῖοις επἶαπι Αιπςΐ5, Ἰηπρί 5οἱει Ιπίογάπι 
συπι Ιπάϊσατινί ΤΕΠΙΡΟΤΕ Ργαεϊστ. Ιπιρετ. 
Ὡς» ΡΙΟ ἵνα ΡοδίμΠι, εἴαπι Ῥοξιῖς: 
εχεπιρ]πΙ Πηῖς Ίοσςο ποβῖτο ςἰτηϊ]]1σπιπα 
οχ]Ιοει εκ βωγέρίώς ἴποπε δίούαει” Ρ. 
4300 952 

νόμοι Φυναικῶν οὗ καλῶς κεῖνται πέρι. 
Χρῆν γὰρ τὸν εὐτυχοῦνό) ὀτιπλείστας ἔχειν 
Ῥυναῖκας. εἴπερ ἂν τροφὴ δόµοις πασῃν' 
Ὡς τὴν κακην μὲν ἐξέβαλλε δωμµώτων»ο 
τὸν ὃ οὖσαν ἐσθλὴν ἡδέως ἐσώζετο. 

σι λα/απα ϱμΗἱάεΙ αεαἑδι εἰεεγείς 0. 
11411 ΎεΓθ ΔδεΠίε δὲ δἐγγαγεί. φὐὉοά 

Ὀ 

ἂν αὖτεδ. ορίπος» Αιτίσἁε ΤεδρΙΕΓΕΠΤ. 

Ὑ9.039, ᾽Αλλ εἴ τις εἷς σὺν οὖς µε διω- 
βαλὼν ἔχει Φίλων» νοσοῦμεν οὐδὲν ὄντες 
αἴτιο.] δὲ (μὲ οπωίσογια οί {7 
αἰέγεί {1 {Η5Η5ΗΓΓαΠάΟ πε ογ.λἐηαές 
εἒν 1501165 Γαΐσα ῥγεπούπιι πώσβέσέοη6. 
Έαπς Ιπίεσετηπῖ Ηἱρρο]γτο εοσἰτατίοπεπι 
Τπεδεί νετρα ἆε απιαϊ5 νετῖς α [αἱ5ῖς ἁἷ- 
αιἰπαμεπάϊδ. Όαπι Ἰήμσγανίο τεεερὶ Υο” 
ει]απι εἶ Ρτο Ἡ. εἲ ΡΙΟ νοσεῦμεν ὃ οὐδὲν 
ὄντες αἴτιο» εκ Εϊοτ. Οοἆ. δετῖρςί μπα 
Ἱίτετα ΠΠΙΠΙ6» νοσοῦμεν οὐδὲν ὄ. αἲ. ΕῬεῖος 
]εστίο» ᾽Αλλ) ὗ -- Φίλων»: Ιπῖειτοσαπάϊ 
ποῖα αἁϊπῖα α Οἶᾳτ. θ{αγκαμάοο. ῬΡ]αεμῖϊ 
ει {/εα(ἠ{ο Εδῖ 54Π6 δα8ρίΗς ἀλλ) ο 4119 
Γοτιπυ]α ἱμταγγοσαπεῖδ», νε]αῖ ἵπ Χεπορή. 
ΦΥΠΙΡΟΘ. Ρ. 510. 179 ὦλλ᾽ ἡ ὀδύνη σε εἴ. 
λήΦεΣ ὡορή. Ε]ες, ν. 885. ᾽Αλλ) ὗ µέ- 
ἀηνας» ὦ τάλαινω» 432 ἐπεαλέ ὁ Ἱ]ὶς 5ὶ 
φιαἴμα {Ισ οτατῖο ἀίγεοῖα» βογίθεπάαπῃ εταῖ 
λΑλλ᾽ ἡ µέμηνας. αἳ δίαϊμεπᾶα πμ! ἴα]]5 
νἰάετατ ἵπ «Βωτέρ. Ιρλίς. ἵῃ Αι]. ν. 8479 
εί Δἱςε. ν. δΙό. αλλ ἢ πέπονθα δεινά 
{ο/εοίσ: νἱὰ. Τ. Η. ἵπ Γωααη. Τ.1. Ρ. 
457. 936. 4μοπιοάο Πο νμϊὶσατα σαρ]επάα 
εεπδεµαῖ «Φε. Ῥογίμς διαβαλὼν ἔχει 
τθοῖο εχΡΙΙς8Π5 διέβαλε. --- εἰς σὺν οὓς 
µε διέβαλε φῖευί ἵπ Οσ/λασςΛὲ Ἡ. Δροϊῑε 
ν. 105. 

Ῥ 

ιο 

Ὁ Φθόνος Απόλλωνος ἐς οὕατα λάθριος εἶπεν. 

εχΧ οπιεπάατίοπε ψετα {λαοί}, απ Ρρἱ1τ 
φἰπϊ]ία οο[ἱεσῖτ: ἐπ ὤωγεπ αἴρεγε. εἰ αἆ 
γε ἐίέώ/ῶ}ε ΙοσμΤΙοΠεξ 1,αιῖπας αἲ- 
ἄσετυπιτ Ὁ. Γιαηδέπ. ἵπ Εογαί. Φετπ. 
1, Εε]. ΙΧ. ο. οἳ ΔΝ. Εείπο. ἵπ Ονἰώ. 
Ηστ. ΠΠ, 59, 

Ὑδ. 034. "Ἐκ τοι πέτληγµαι ] Ῥετνει» 
50 Οοἱεῖδ Ρατίβ. φοπὶρτίο», ἅτοι πέπλην- - 
μαι» Ώε εμὶ [ταμάϊ αῖτ. ἱδιασπιοάί ἴπιο- 
δε. αριά Αιτίοος Ῥοᾶτας ἵῃπ φεπατίῖς τ»- 
τἱβε[]ηα8 ε65ε ορ]ταπιῖ» φεϊεπάμπω ο5τ Ἱ- 
15 Εαγῤρέζε Ῥατοε οπἰάκπι πδυπ. αᾱ- 
Ἠσμίβδε ΤαΠπεη ΠΟΠΠΙΠαΙαΠΙ, απἶΏ Πος 
1ρ5ΗηΠ «ὗρτα ν, 3432. "Ἐκ τοι πέπληγµαί» 
ποῖ προβήσεται λόγος. ἵπ' Πετς. Βατ. ν. 
1105» "Εκ τοι πέπλήγµαι" ποῦ ποτ᾽ εἴμ᾽ 

ὀμη" 

Ε 



ΙΝ ΕΌὈΒΙΡΙΕΩΙ5 

ἁμηχανῶ. δίς νεῖςιβ Ἰεσεπάμ νἱάείατ: πα 
ὍΌτεφιίς ν. 1052. Ἔκ τρί µε τήξεις. Π] 18 
φἱπηί]ος ἁαπτητ ἴπιεδες ἵπ ΟΥ. ν. 910, ἐκ 
δ᾽ ὄμερξον" Λἷς. ν. 548. ἐν δὲ κλῄτατε Θύ- 
ρᾳς" Ἠετο. Υ. 53. ἐκ φὰρ ἐσφραγισμένοι. 
1η «4γήπίοβή. ΑΕΒΑΤΗ, ν. 994. Κατά σε 
χώσομεν τοῖς λίθοις. ἵπ Νεδρ. ν. 781. ᾿Ανά 
τοι μὲ πείθεις. ἵῃ ἹκαΠ. Υ. 1970. κατ οὖν 
ἔβαλεν εχ Λ4ύ. ας. ουτυτ Κιέτως. 
υ0ί τΑπιεΏ φοποὶ ΙΙΙ, κάτω  ἔβαλεν" 
Ότο κάτω Ὑέβαλεν. 

19. θ35. Αόγρι παραωλλάσσοντες » ἔξεδροι 
Ὀρενῶν. ] Εχρ]ἰςαητητ αῑεεῖο ὁεῤοίέο ἵπ 
Ἔοά. ΡατῖΦ. παρ]λλαγ µένοι τοῦ καθήκοντος 
ἔξεστηκότες. -- Βτολίπιᾶ», Φεῦ τῆς βροτεί- 
ὥς ποῖ προβήσεται Φρενός» εἴς. δίς ἴταῃς- 
τα]ής ἴη ΦΗμΠΙ ἁταπι Αοεμάο-σγερογίης 
γ. 495: 

Φεῦ τῆς Ἑβραίων τί (1.. πο) προβήσε- ς 
ται Φρεγόθ 5 

3 / τέρμα τόλμής καὶ θράσους γενήσεται» 
Έ] καὶ θεοῦ τολμῶσι τεκτα(νει όρου 2 

5.038. Εἰ γὰρ κατ’ ἀνδρὲς βίοτον ἐξον- 
κώσεται., ] Όαπι Διωςγανίο τεεερὶ βίο- 

επον Ῥτο βίοτος» εΧ Οοἆᾷ. Μοδ. Πας 
Ἰεεῖῖοπε ππεπιοταῖα ΓΠεσίῤεκς φι72 Ἱη- 
Ὁυ]ε, οεπέεμίλζπ ον {εοίίζοε ία εἰδοῖέ 
οομἑέσεγε εΠΜεο. ΒεΠΙΕΠΙΙΑΠΙ ἴαππεη αὐ- 
Τ18ς]πιαΠΙ οκ Ί]]α δεᾖοβίώσέες οχι: εἶ 
γὰρ κατὼ ζωὴν ἑκάστου ὤνδρὸς ἡ κακουργία 
αὐξάνεται" εἳ ιδε/ο/ίακ{έΠῃ εἴἴαῃς ήιωθτα- 
Ψέμα ΕΒΠΙάΕΠΙ 5ε Ρτοῦᾶδσε ἀεε]ατανίτ. Πος 
8ΙΗΤΕΠΙ πιοᾷο πετρα «οηδίτμεηάα νἰάεῃ-« 
τή εἰ γὰρ τῆς [βροτείας Φρενὸς τὸ θράσος 
ἐξογκωβήσεται κατ᾽ ἀνδρὸς βίοτον" 14 εξῖ κα- 
τὸ γενεάν. ἍΈετρετατῃ εἲ οἰίπι εἴ Πρες 

τν ἀοςιτῖ Ἠθες τεπίαταπῖ, κατ ὄνδρα ἱε- 
τ ΚΕΠΙΕ5 Υεὶ ἄνδρας. ἵπ ἐξογκώσεται. Ψεῖε- Ε 
τή πιοτο 5ο] Ὀεπάϊ το ἐξογκωθήσεται Ρο: 
5ίΐο. Πεπιο Παοτεδίτ., αμ απϊάεπι τεςεη” 
τίοτήτη Ἱεσετῖτ εα ἂε τε οὐδετναῖα» εχ α]- 
ος φατῖς ετὶτ αἀλοιυῖςςε Τ. Πε εγή. αἆ 
ἆλυπ. «4. ἵη Τιμήσεται. -- Φε ιεητίς 
νεΓεΙΦ, Ὁ ὃ) ὕστερος τοῦ πρόσθεν εἰς ὑπερ- 
βελὴν Πανοῦργος ἔσται" εχ ΡΙΣεςεᾷεπῖε ε]α- 
τα ϱΠΙ4ΠΙ ο8ῖ 5επτεπιῖας οἱ [ως ῥά1γέε 
5ΕΠΗΡεΓ πια) ία σαβεγαθί; ο 85εηδα 

Ῥ 

Πιρρο]ι Υτυμ, 

ΠογσΗως «είαι ῥαγεβΗΗΠΙ. ῥείο; αν» 
141 ΑΟ: πεζ/ογέε, 1108 ο άΜάγΟΣ ΡΟ" 
βεπές γἡοφίογεσ. Ὠὶαί απϊάεπι Ῥοῖεςῖ 
εἷς ὑπερβολὴν πανοῦργος» Ὁϊ ἀγαθὸς εἶδ 
ὑπερβολὴν «γζῥήση{ αριιάἀ «ἄἱβεη. ΝΤ. Ῥο 
95δ. Β. ᾿ΑδδηΦάγον τὸ ζῶον εἰς ὑπερβολὴν 
ΙΧ» Ρ. 494. Ὦ. «{Πῶπ9έρρο, Πὶ ἴαἱοτ5 
ἐπλούτει εἰς ὑπερβολὴν [,ωοίαπο Τ. ἩΠ. Ῥ. 
51ο. ἩἨίςο γετο ἀῑεΙτατ ϱἳῖδ πανοῦργοδ 
(ἐσόμενος ) εἰς ὑπερβολὴν τοῦ πρόσθεν. υἳ 
Ἰοαμΐεας «4{μαπέ]ως Όοπ. «λεπ. ΧΠΠ. 

Ρ. 555.:Δ. 

Τίς γὰρ ἢ δράκαιν᾽ ἄμιατος» ἃ Χίμαιρα 
πυρσγόος 

Ἐϊς ὑπερβολὴν ἀφίκταωι τοῦ καταπτύστου 
φ/ένους 5 

ΛΙ” φαε τεγγὶῤή ΌΏγαεπεπα -- Εάν" 
έβεγαγε ΠΟΜέΟΠΕΤΙ γαζεαὲ ελτεςγαζἐ/ε 
6γοίώ». 

106, 

Ψς. 946. Δεῖξον δ᾽, ἐπειδή Υ εἷς μίασα᾽ 
ἐλήλυθας., Τὸ σὸν πρόσωπον | Ρειρ]αςεῖ 1 
Αάάεπάϊδ Ροδίτα Δ{αγανέὲ «οΤΙΕΟΠΙΟ 
ἐπειδή ο’ εἷς µἰασα᾿ ἐλήλυθα. 5ἱφηίβεαδ5α 
πημῖ Τμεσεις νἰάετησς «Ιῶηώο «ή εην 
ση: μὲ 1 ῥέσεμωήη εοηέγαπὲ» Με οοὐ- 
ούωμίως φι; {ῶίο σὲ 5εελέγε εοζΛ11- 
πσίω. Όαπι στανΙοτΗ επἰπίπαπ τεῖ5 
ΏΟΠ ΤΟΠΙΗΩΠΙ 5ς εοάειη ε55ε ἴεείο (γ]ά. 
Εσ. δῥραμειι. ἵπ (αἱ. Ἡ. Οεἵετ. ν. 
118. οἵἳ Τή. διαΛ/ε], ἵπ «4εσεᾖ}ή. ΟΠοξρ]ις- 
ν. 950.) σεά εἲ ςο]]οᾳαί τοςιςαθαΠί : 
εο]]οαμῖο παπιαµε σοπίαςδες ΕἰἶαΙῃ 5εθ. 
]ετῖς οοπίταμϊ οεμδευαίησ: η «4εοβ)/. 
Ο1ιοξρΗ. Υ. 4510 

”ΑΦόογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος. 

ἵπ δεᾖο ΙΙ 8ὰ ν. α76. Εγέρώεςς 

τί σιγᾷς» μῶν Φόνον τιν εἰργώσω 

ἵπ Εεωγέρίος Οµ. ν. 75. Προσφβέγμασιν 
φὰρ οὗ µιαίνοµαι σέθεν. Ψ. 4δΙ. Ιπ ΒΗοτς, 
Ἐωτ. αἆ Ηετευ]επι ΤΠεδεις ν. 1918, 

Τί µοι προσείων χεῖρα σηµαίνεις Φόνον. 
ὋὩὪς μὴ μύσος µε σῶν βάλῃ προσφ/εγμάτωνς 

Πειεμ]ες α Ἠ]απι ν. 1933 

3 γ 

ἐαόν. Φεῦγ”, ὦ ταλαίπωρ’, ἀγέσιον µίασμ᾿ 
Ν πι ςΟΡΕ, 



οσ6 ᾱ, ο. ν, ΔΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΡ: 

«ΟΠΕ. Εἶεο. Ψ. 1294. Οτεδυ]ῖτατο ἀεεερίο Α τΗηῖ δορἠ. ΔΙ. 145. Ἐ]εο, 534. «4ε- 
ραυί Πρροϊψιαφ αμεῖος εἴίαπι πιο ΓΓΙ8 

Ῥμαεάτας νἰάευαίας» αἴαιπε 18 ἀμρμοί 
5ζε]ετὲ εοΠΙΩΠΙΙΠΑΙΙΙ5. 

Ῥς. 948. Σὺ δὴ θεοῖσινν ὡς περισσὸς ὢν 
Ονὴρ. Ἐύνει: ] Ππεδειδ 1Π Φεπέρας ΗΙΡΡ. 
αὐ βΠμπι» Υ. 029 

«να {ηου]ς» 
17ο ε[Γεγαϊως ο 111459 {ο Ι5 ΓΗάή. 

Φ414ὲ ἐε γεδενᾶς 

Σὺ σώφρων. καὶ κακῶν ἀκήρατος» -- Ῥτο 
περισσὸς 1Π Οοά. Ε]ος. 86ΓΙΡΤΙΠΗ περισσῶς" 
πιαίθ.  ΌταστεΓ εεῖετα» αιὶρτς Υετε ἆο. 
εοῖ επί πο νοςε Πσπὶβσατϊ», εχεῖ» 
τα ετἶαπι βωμαίῤίως νεα Ἐυτίρίάευπι 
σὸ ο περισαὸς ὢν ἄνὴρ» ἵἩ ἐοτα. Η, Δ. Ρ. 
462. 14. Ίαπς νοςῖδ νῖπι δα αάΠτηια» 
ντ Ο. ΚΕΔ ή ἵπ Ρογβή}γ. ἂε {’. 
Ρας. Ν. 18. -- δῦρτα ἀῑκιῖ ΗΙρρο- 
Ίγιις αἆ Ὠϊαπαπι. ν. 80. Σοὶ καὶ ξύνειμι" 
εἳ Ἱαπε εχεεἰ]επτί πιοτυπ] ΡιΠΙϊῖαἴε 41138: 
καπ {οττο 5αερία5 515Ι διΠιδεταῖ 5μρεῖ- 
δίαπι 5 Ί]]απι Πίο αεετθε ραΐετ Ἱττάεῖ», 
εἰίς Ἰπάϊσπαπιῖς Ιπδεινίτ Ιτοπίας νεῖετί- 
δής ιδίτατἱδαΙπιππι ιά δή. Ὡς δὴ σὺ 
σώφρων εδῖ η ΑΠάΙΟΠΙ. Υ. 554. Σὺ δὴ 
θεοῖσιν εἴς. ᾖἸὰ τοἰῤήοεξ { εἰ «λενε 

Φερισγὶς Γαμήαγέ1εΓ γείώξ ρε εε/εγὲ5 
Φὲγ επίῶ γἰγ{ίό 2 65ΙάΛἱδ. 

ὃς. 059. "Ηδη νυν αὔχει, καὶ δι’ ἀψύχου. 
(θερᾶς Σ]τοις καπήλευ’, ᾿Ορφέα τ) ἄνακτ᾽ ἔ- 
χων Ῥάκχευε] ἨΝονί νετεειῃ δεπατίαπι» 
αά νίπι ουΏπιξ ρονετΌ» 

Λόνοισι Ἑρμόδωρος ἐμπορεύεται 

απαπιαπς οἶπτ 1 δα Πριταῖο ΗπΙηαε 
γετθα οἱσηὶβςατίοπίς Ἐμπορεύεσθαι, εἴ Κα- 
πηλεύειμ" Ἠϊο ἵαππεη γίπι Ποῦ απἰπαάνει- 
ἔο» 4Μαπι Ίδτῖς δι ἀψύχου βορᾶς καπηλεύειν 
αὀμησετε Ῥοδδίτ νοκ Σίτοις" ει ἆἀπ8ε 
γρευ]αο ηὐδητηῖαε, Σύ τοι, Δ9ΡΕΤΑΙΗ 0Γ8- 
τἱοπεπῃ ΠΙαρίδο ηἱ {π]]ογ. απιπιαδπῖς Σὺ 
ποίνυν ἤδη αὔχει » καὶ δι ἀψύχευ βερῶς καπή- 
λευε. Τμ ΠώΠοΟ ἑσέμγ /οΓζᾳ7έ. Π0δήδᾳ6 ο 
«πῃ οἱ 1ε 110145 εώκώ οὐδὲν ΔΙ γεῖ- 
οεγὲ {πολ ῬΙΙοδορΏπι 2 γέηΠά{ῶ. 
Σέ τοι εἴ Σύ τοι η 8Πίπιοδε ἀῑςιί5 οσευτ- 

ε}/ὁ ΕΙΠΙΕΠ. Ὑ. 79ο. εἲ 79ο. Ρίο σύ 
ΥΕ» σύ τοι 5ετῖροίδδε ν]άείατ βωγέρ. Τρι. 
Αι. ν. 1935. --- Ο18ε ἀῑεῖ ροβ5επι α 
Κωπηλεύειν Ραιιεῖδ εχρ]εατὶ ΠΕΩΙΕΙΠΓ. 
-- ἴαες κβρεεῖαῦαῖ, ΟΡΙΠΟΓ, εβερα 
ἀπ Έ]εσεα ἀἰοεπίεπι {Δειευβῖ ΗΙρροὶ. 
γ. 9155 

2 γε] ἐ)]εν εἰ ᾗοία /παῤοσίας νἰγὲ 
«4ΐφωε Πῶδε]ως ΛογγεΠΣ. Ρε εἰ αἥ- 

144 αβῥείέη».. 

ΑὔδιίπεπΦ απϊπιατϊς ΙηςΏτατί Ἰαιάαθαξ απσς 
τοτέπῃ Ότρ]εα.» ἀῑείται εετῖε ραιτὶς Ορ-: 
Φέα τ) ἄνακτ᾽ ἔχων Βάκχευε" αἱ ους. πιά 
νετρίδ Εωγέρίώςς ἀοεῖε εἴ γετε βασς]ὶς 
εἶδ» Οτρ]ςῖς., εἲ ἱηδιίτατί5 Ργταροτεἷς 
εαπιάειη γἰάετητ οτ]σίπεπι αἀδίσηαδδες δὲ 
πηθὶ τες ΓΗΐἱ55ει ατοϊττ{» ποἩπ ἁπυιταηῖες 
εχ Οοἆἀά. θ49.. Ιδία (Ρρταείῖετ αἶια επ” 

ο ἴεπα νη]σαιίς πιε]οῖα.,) τερτμίδδεπι {1έ- 
7ο0οἱ0 11. 6. δὲ. ὀμολογέει δὲ ταῦτα τοῖσε 
"ΟὈρφικοῖσι καλεομένοίσι [καὶ Εακκικοῖσι ἑοῦ- 
σι δὲ Αἰγυπτίοισι] καὶ Πυθαγορείοισι' αιῖα 
510 56 «εοἰοῖίε οοπΙπεπάαΠῖ» εἰ ΟτΙίςο 
{4ο 1115 αἀρατεῖ γία».. 4ἳα ο ετῖ. ροτπείΠς 
α Ηυτατήδ. ΟτρΠεί αετιο Ἰηδτϊευία 5εεῖα- 
τής ΡΒγίπασοτας αὐ. 11ο αποαιέ ππΙτΙαΙ5 
εδῖ αὐδτπεητίαπι οὐ απἰπιαλραςδ: ἀπέχε- 
σθαι σαρκῶν ἐδωδῆς ο ---᾿Ορϕέα τὸν παλαιὸν 
ἱστοροῦσιν» ποτ Ρωαγομς ἵπ ΥΠ Ραρ. 
Οοηυν. Ρ. 159. 6. Ιἀαεί Ιονῖδ Ραεετάος ἴπ 
Σιγά Κρησὶν βριιὰ βογρήγγήα π. Α. 
ΙΥ. Ρ. 1ζος εἲ αἰία, 

τήν τ᾽ ἐμψύχων 
Βρῶσιν ἐδεστῶν πεφύλαγμαι. 

ΡΠΙ]οδορβοςδ Ρτορίετ ἰδίατη α.Ππεπτῖαη 
5ἶνε ΤΑΠΠΙΙΠΙ ἐσθίοντας Έ μψυχον οὐδὲν , Τἱ- 
4επε «4{ᾖεχίές ει «4Πἐρήαπο αριὰ «4ἱλερ, 

51: ρ. τό. Α. ΙΧ. Ρ..986:6. . Πες 
ετἰαίῃ ρ8τῖε «ὤεμο ΒΥΙΠάΡΟΤΕΟΡ ἱππίτασαξας 
ὠπύρῳ τροφῇ χρώμενος δεεΙΠΑΙΠΙ ΌΏσοβε» 
271 {.αξλι. Υ. «6» ῥά7έο 11έ/{εν 8ΙΠΙ« 
0 δᾳί18. «ας αὔδαμε 1δηῖδ αά{ππεμῖο 
{α61]ε Ῥοδδεπί ραητατίς ἴέπετίατειι 4. 
«Μεἰδοπηαέ» Ἰ]]ς νοεεπι ἀπύρῳ 5ο]εῖτατ- 
τἱ5» εαδρανίτ ὃ. 7 ερείηςι αὰ Ὀ/οάογ. 
δέος Ἡ» Ρ. 946. 947. 

γα, 



ΙΝ ΕὐυΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ. 

Ἡς. 065. Ἐπεί ᾿ ἐλήφθης] Νεῖιτ ἐπ 
Αὐτοφώρῳ» {9 ἐριο ογἐέπέ αεβγεβεησις 
«ο»; ΟΙΙΡΙδοΙπι 58ερε ΙΠΠσΙΠΙΙΣ ὠλίσκε- 

σθαι 6ἳ ληφθῆναι" αἴαπε {]]αᾶ εΠαπι Ιεσὶ- 
τατ Ραυίο ροδῖ Υ. 050. Ἐν τῷδ' ἁλίσκῃ 
πλεῖστον 1π Βαγέρίαη Ογε]ορε ν. 959: 
Ρίο Ἐπεὶ κατελήφθη» ερτερίε τεςτιῖτ 
Εεσίῥίως. 

Ἐπεί γ᾿ ἐλήΦόη σου λᾶθρα πωλῶν τὰ σά. 

πιαῖε ἁπδίταπς ἀἄᾳ Ὀοπίϊαίο 5υ46 «οττες- 
τοηί5Σ ουπι νεο 8ΙΠΙΡΙεΣ» αοά νετ- 
8! εοπστηέξς δἷι ἵῃπ ταις ιδίαΗΤη 5 
«δορᾖ. τας]. Υ. 9315 Τοιαῦτα . μῆτερ, πα» 
τρὶ: βουλεύσασ᾽ ἐμῷ ἹΚαὶ δρῶσ᾽ ἐλήφθης. --- 
λελήμμεθα σὶς Ἱερίτητ ἵπ βΡατέρίαςς ἴοπε 
ν. 1119. «ΠπΙέρλοη Ρ. 119 44 ληφθεῖσαν 
ἀϊκίτ., τὸν θάνατον τὸν ἐκείνου ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 
μηχανωμένην. επποσέβεηε ο. ΜΙά. Ρ. 359. 
ᾷ ούο. ἐπειδήπερ εἴληπται, πᾶσιν ὑπὲρ ἆ- 
πάντων ἐστὶ τικωρητέος. Πε Οἐρίαπως αἱ ο 
ἀἰοῖ 5οἶει: ἐπειδὴ ὑπὸ χεῖρα νέγονε» καὶ εἴ- 
σω τῶν δικτύων γεγένηται. {)επηοσίή. 6. Τί. 

τΠΟςΙΑΕ. Ρ. 451. ὃ 79. ὃ σὺ νῦν εἴληψαι 
ποιῶγ. 

::Ὑς. ο56. --- θηρεύουσι γὰρ Σεμνοῖς λό- 
Φοίσιν αἰσχρὰ μηχανώμενοι ] Βεαεπῖί νει- 

«Φα ΈΙΟΓΣ. ἀαἲ ἐκσῶσαι. Ρ4Τἱ5. ἐκσώζειν δὲ- 
2έεᾳε Τ Ἡεδειις ΗἱρΡ. ν. 918. 

Ο να Γα]ζα ! αὐαάλοι τες δετῖδν 
«{πόηίσζωε ῥρωήογαη μγρίδης /αοέεπη 

24190. 

Ώος οἰπιί]δισαιε ἀῑσις ποῖαῖο Υο]ιῖς 

Εεγέρίάες» οἱ » ςαορίης ἰπίτοισαπι {σ” 

Ῥε5» Ρεῖ]ε ἀεεοτᾶ 8ΡΕΕΙΟΡΙ ΡΠΙΙοδορΠος 

πποπτίτεητητ. Εωπίρίάεα ἴπ ΑΠάΤΟΠΙ. Υ. 

990 2 

"ΈΣωθέν εἶσιν οἳ δοκοῦντες εὖ Φρονεῖν 
. . 4 

Δαμπρὶ ο τὰ δ᾽ ἔνδον πᾶσιν ἀνθρώποιο ἰσοι» 

αταηςτυ]ῖε ἵπ ]ο ἠ{εμαμάεγ, αὶ αἰῑῖς 

ξοτιππαἩ νἰάετεπτυσ» Υοεῖρις εὖ Φρονεῖν 

υὐειίτιεης ἴαπίιπι εὐτυχεῖν. αἆ Ἠλιά 

επῖπι εκεππρ]απῃ νειδις αἰτεΓ τεδιῖτπεηαιις 

ο5τ αριά Φίοδάεω Ῥ. σσ8» 4. Ἰπῖει Ἱ]- 

Ί αυαε εοἰ]ερίτ Ο/εγέζώΣ Ρ. 348. Ίπορτες 

4π Ἐτοαδίη Υ. 4112 

αὔλ 

᾽Ατὰρ τὰ σεμνὰ καὶ δοκήµασιν συφὰ 
Οὐδέν τι κρείσσω τῶν τὸ μηδὲν ἦν ὥρα. 

οοηξ, «4οἱρήχομ. ΠΠ. ἱπιάσπ Ἡρ. 55. 
Φιος ἀἰεεῦαπι ρτορία5 δρεοῖαπῖ Ιδία {.}- 
εάΐς ἵπ Ερίδιο]α: τον δὲ πρόσχημα που! 
σώμενοι τὰν τήνω διδασκαλίαν πολλὰ καὶ 
δεινὼ δρῶντι' 4 παεαιε Ἰοῇσε ρ]τίπια 5αἱ8 
Ίη δεΠριῖς ἀἰκίε ἵπ Πο ΡΠΙΙο5ορῖα 5εΠ” 
τεπτῖα Ποπιίηες /μούσμως» Ἰαῖε αᾳποφιε 
ἀερίηριητις Έ, ΗΙ, Ρ. 3749 Υε]αῖ µάλα 
σεμνοὶ καὶ σκυθρωπο) τὰ ἔξω" εἰ «4{γμέάάσ 
τ. ΙΠ. Ρ. σι, υδὈί ἵηπ ἰδίο πη]ῖα 56 
αυμΠέυτ, «4. (εἰ) Εαπι]ατὶς Ιπάίβηαυαν 
τητ Ν. Α. ΧΙΙ, ο. ΥΙΗ, φμοώ ᾖοπιῤ- 
πες ἑππανέ απο ἀειίαες --- γα Γαενη- 
ὠἡοίηε ἄοζισαγεμέ, ἐεγοιμέδως ερτὲ ν- 
εἰὲς πεζάεηέέ». βγορεγέέως Η. Εἰ. ΧΧΝ, 

955 

δε (μάπα Ὕλίασε Γαὐ]οί πό γςᾶ 505 
γέΓῶ6οε 

Ὑς. οόο. Μισεῖ, σε Φήσεις τήνδε.» κλὶ τὸ 
δὺ νόθον Τοῖς γνησίοισι πολέμιον πεφυκέναι»] 
6). (α1εγὲ «οπεεϊηΙ85 Οοἀεα ΡαΠἱδΙΠ. 
αἀβτπιαϊ Ρταεῖετ σεῖετος αριιά Λ{ιΕγΓάΥ. 
Ἑκ πιεπτε Τ]αδαῖ ἀῑσί Πῖς ἀευιεταῖ τὸ δὴ 
φγήσιον τῷ νόθῳ πολέμιον. 5εᾶ εἲ αἰτεταπα 
ἵπ ἰδίηπι 66ΠΦΙΙΠΠ ασοῖρὶ Ροῖεςῖ; ΑΙεεςιίς 
Ειγήρ. ν. 300. 

Ἐκθρὸ γὰρ ἡ ᾿πιοῦσα μητρυιὰ τέκνοις 
Τοῖς πρόσθ᾽, ἐχίδνης οὐδὲν ἠπιωτέραο 

Ίποναισαπι αῖ Ίαθο ἀῑεεσαϊ αά Πιρροϊγ- 
ταπι ἵρ5ε Τήεσδους Μεάσαπι Εμεταῖ εχρεί- 
τη5. ἵπ 5αππῃ εκἰείμπῃ ΨΕεΠΕΠᾶ πι]βοεηῖείης 
;ση}5. Ῥετῖεδ. Υ. 1094. Φαρμακ᾽ ἐμήσα- 
το λυγρὼ νόνῳ Πανδιονίδαο" τει ΡΤαΘΙΕΤ 
αἱίος ηατταϊ ἵΠ Τμεδεο βΡ/ωίαγεβΗς Ρ. δε 
Ὁ. Ε. Ναϊππι ΑπιΑζΟΠε ποΠἱδδίπια ΗΙρ- 
Ροϊνιαπ ος εκ Αιτῖςο 51 τεπροτίδ πιο” 
το ἀἰχοτίξ Νόθον » Ιπάϊςαϊ (. (μβεγως 008. 
1. οἱ 16. Ῥ. Τ18. 

Ψ9. 961. Κακὺν ἄρ᾽ αὐτὴν ἔμπορον βίου 
λένεις» Εἰ δυσµενείᾳσῇ τὰ Φίλτωτ᾽ ὤλεσεν.] 
1εερίτατ ἵη Ε]οτ. “Ἡ δυσµενείῳ σῇ᾿ ἵπ Ρα- 
τὶδ. 4µοαιε α ΡΠΠΙα ΙΠΑΠΗ. Με]ίου πιῖ- 
Πὶ Ιεστο νἰάειτατ νι]σαῖα: ε5ι ἵπ εοάεπι 
Ῥαπίς. ν]ῖ]οδε 5ΕΠΡΙΙΠΙ φά Φίλατ᾽ ὤλεσεν. 

Μπο ο. 



αζ6 1 ο ὅ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΟ 

(ωγήέπια απενῖδ», Ω1ογέτ. » ἠδέγος εἴς. Αα 1ε/ΏβΟΓε ΙαίΗ πο ἩΓῥέΣ ΛβεΓΕΡΙΦΗΕ 
Ῥοδϊαξ νοςαῦαηῖ τὰ ΦΙλτατα τατῖι]5 αΠ]5 
«Δέμοβήοη ἵαπεῃ εὔαπ Κ. Π.» ΤΙΝ. Ρ. 
50» 9. «4ετεβέμει ο. Οἴεδίρ]. Ρ. 64, 49. 
{μεἰώΠ. Ἡ .Ρ. 154. Δ{αχέηως Τη}. ΧΧΧ. 
7. Ροῤαεη, ΙΥ. ε. ΝΙ 19. ΑΒγουυρίς 
ἴπ εαίαςο. 46. Ῥ. 515. Βὴλ --- 5ἱνε 
Ἰζρόνος» ᾧ δὴ προσῆφον οἳ πλεῖστοι θυσίαν τὼ 
Φίλτατα" φετος. απο ηἲ Πο» Εγὲρ. 
1Π Αἱς. Υ. 349. πὈὶ ἀὲ χοΓε πιασίτας: 

Σὺ δ᾽, ὠντιδοῦσα τῆς ἐρῆς τὰ ΦΙλτάτα 
Ψυχῆς» ἔσωσᾶς. | 

--- Οµπι Ἠς Εωγέρίάς οοπιπιοάε Άγη- 
Φπ0εµς «οπιραϊανΙῖ ἰδῖα Ὀιάὴς Ον/, ἨΗειε 
νΗ, 47. 

Έκετοες ῥγείέοεα ο. εἰ ομαλά 
ΠΡΟΣ 

δὲ αμ σέ ο}, ἐπὶ ἐἰδὲ νά 
2071. 

Ίηπ 560. Ψ, ἸΑλλ’, ὧς 5αρρ]επάμπῃ τεΙῃ- 
οπίτΗσ εχ Υ. 969. ᾽Αλλὰ (Φήσεις)) ὧς τὸ 
μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐκ ἔνι. Ηῖ 1Π Ψ. 1913. 

Υ9. 971. Νῦν οὖν. τί ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶ- 
μαι λόγοις» | Οο4. Εἰοτ. εἰ Ρατῖ5. ΡΙΔ6- 
Όωετε 4ποη1ε Νῦν οὖν» αοά ἵπ αἰῖς Ρα- 

τῖοϊηϊς Ἰηνεπῖι /ω40γαν. ΑΌδαιε (0οαἱε]- 

Ῥὴ5. Τί εὖν Ἰαιμά 64Πε ςοἴ]ιείζαδδεπι» Π5 

εἴατι Ροδτῖς ηδίταζηπας δοβήοςά ΡΠΗΙ. ν. 
τος. «4εεᾷ. ΝΙΙ «. ΤΠευ. ν. οτ4. 54βΡΙ. 
ν. 410. «γίοβΔ. Ῥ]ητ. ν. 94. Αρυά 
ουοδνῖς α1ϊοφ Βεπρίοτες Αἰςος Τί οὖν» 
αλά αεη ὃ ἃ 5οηΠεπβη5 δερβταώτη » 
οσεατίε: ατὶαὶς Τι, Ε. αἁ {μοἱζη. ρ.966. 

Ὑς, ϱ753 Ἔξεβρε γαΐας τῆς» ὅσον τώχος: 
Φυγάε.] Οπι "Εξεβρε εοπ{ειτί Ροῖεςῖ ἆ{ἴ- 
σέ /ορβάλεωμ ᾽Απεῤῥε' Εδῖ εἴ ἀπέῤῥων ἵη 
Ἐωγέρ. Ἠειος Ν. 96ο. Ιπιρ]εΧ ἔρρε» 
αἶναο Ἔλβρειν, εἶπι ΠεαΠΘΠΙΓΙΡΦΙΠΗΠΙ δἱξς 
τατία5 αἀμήσεΏεις οπροδίτα » ἸΑνεῤῥεῖν 
Ἐ]σεῤῥεῖν” Περιεῤῥείν »Ίνε περιέβδειν᾽ 8 1οἳὰ 
ῬτίππΙπῃ 1Π ᾿Ανήῤῥησεν » γα ππμΏῖι αἲς« 

τουίτατε δω άώις ΠΙΙΠΗΠΙ 65ἳ αριά εΠι- 
ἄοπι δάση ἵπ ν."Απεῤῥε' π Ἶος Υειδιν 
ΦΛεγεεγαές 

Ξητῷ περιέῤῥων αὐτὸν ἐξ ἑωθροῦ". 

ἔρτωπε φσεγο: Ππαῖς νυ]σοτατ 1 Ζητῶν., 
Ουοά εχιαοεπι Τ,εχίεοσγαρ]ϊ, "Εβῥομαι 
π]Πτατ νοςθ Ῥέγνετσε κετὶρία ἵῃπ βωγρ. 
Ας Ψ. 734. Εβρωυ" πυὈί τεεῖε Οοες 
ΈΊΟΓ. 

Ἔβροις νῦν αὐτὸς χ᾿ ᾗ ξυνοικήσασά σδ{ο 
Τ,εσίεις αἰϊαοίῖες5 εἰ αριά τασίεοδ φ 
ἔρπε. υὈί ἁπθίτεδ, ος ροδιρτῖπῖ» απ 
αφἰταεἶι]ς εῤῥε' νε]ατίῃ Μεά. ν. 413. Ἔρπ 
ὦ µαταία " πιαϊῖπι 1 Εβρ, ὦ µ. πἲ ν. 
1946. Εβρ αἴσχροποιέ. 

Ἡ5, ϱ77. Οὖ µαρτυρήσει μ᾿ Ίσθμιος Ῥ]νις 
ποτὲ Κτανεῖν ἑαυτὸν » ἀλλὰ κομπάζειν µάτη; 
Ίεπιρε Φήσει' αιιοά ἐκ νἱεϊηϊς ρειῖ Ῥοῖς 
ετ, Ότι Πῖςσ, µαρτυρήσει Ἱερίσεας ἵῃ φορή 
Απιῖα, Υ. 501 

Οὗ µαρτυρήσει ταῦό) ὃ κατθανὼν. νέκυς. 
Ὁ Νοριτο νετ επ ρίταχ ἵπ Εἶοι. Οὐ µαρ- 

τυρήσαις μ᾿ Ἴσθμιος Σΐνεις π. 8ἵ 5εΏΙϱὶ Ῥο- 
Ώπεταῖ Οὐ μαρτυρήσαι μ᾿ ̓ Ισόμιος Σίνις ποτ 
ἂν Κτανεῖν ἑαυτόν. Π]ίπε εἰ εκ [ά.. ρεῖ- 
πια Γ]οΓ.. το Σένγιςο δετρςὶι Σίνις » 
αὐαθ. εετίε νετήδ. ποπιπῖ5 φειρτίο , ᾱ- 
ριά Ῥοξτας Τ,11πος. ές» ΡΙΙπΙα ΈΟἵ9 
τερίθ» ΤΤεαΙεΠῖετ οσευμίς, ἵμτε ρτοῦαία. 
Ν. ΓΠεὐηαίο ἵπ Ον). Πετ. ΙΕ, Το. Θ148- 
νὶ ΡεγΗὰοίέ νε οσα σίνος Εἳ σίνι ῑ- 
εεδαῖταν: νά. σ. οῥαλβεπ. ἵπ Οᾳ/ῤητι 
Ἡ. ΔΡοΙ]. ν. 93. εἲ 7ο. «41λεγ[ὲ αά Πῑε- 
«}εῤ. ἵπ Σίνι. Ὦε δΙΠὶάε, 484 ΠΕ δίᾳς 
τι ἵπ 1]]άπι ροεπα Τλθδειδ» οπιη]α Ρεί» 
νυ]σαία θυΠῖ. ὠέλέζσε ΝΕεΙΘΙΙΙ Πετο. Ιπ 
Οστα ν. 13401. 

«{ζωσφιρε ΠΟΡέΓΟς αλγως {11/8 ιδ]λέςν. 
εχ ΕΙοτ. Οοἆ. σίο 5επ]ρείι 7. ΑΒ. (γοηροα- 
γή ποπ ἵδ αἀἰιναὈίτας οι δἱ αἷς 
εοττίσαἴατ:. 

«{γίώτφιε Πποσέγος οἶγιως επιδἑάΐ δύο. 
αγ ο4έδο0. 

248 επίπι ἐγαλάτ Λεεαι αὖ Άμππο πηὴ]- 
εζαξ 44 αµγαν; πἳ ει ἵπ Ον Ιυϊάε 
ν. 411. Ἱπ Παπίας Μετ. ΥΗ, 41. ΦΙΠϊδ. 
ὁ πιτυοκάµπτης» ῥ0ΜἐΓαὲ ο/νάΥε 1Γάδές 
εἰ ασεζαὲ αὐ αὖο «44 Πε σε εραγ-- 
5445 ϱὐρογα ῥή1µ5. Αρηίϊῖα ετεά ταις 

βυ8 



ΙΝ .υς τρις» ΠΙΡΡΟ ΕΥ ΤὉΙΜ, 969 

όμα Ρο5ι ἀῑκιταστιπι Ἠρροϊγτιπι ΄ΤΗθ- Α νου: εδὲ ἵῃ Ρατ. 094, αϊ 4εφιθ ας Ἐ]οτ. 
50µ5» ΟµαΤη ἵῃ Βἰπίάς 8ΙΑΤΗΕΓΑΙ» ΡοΕπΠ8ΠΙ 
1π 5ε τερταεςεητατί νους Ίπ έπεσε 
ΗΙρρ. ν. 1ος 

Λέπως, εοαείο νεγεῖοε αἰέσεηι ζωή. 
6οείο γεπαίωπ Πηαάαέ {2 οπηέά: ἐγάδεν. 

Ουοἆ αἀάῖε, /Ηήσγγε ῥγαεεερς τά βερ 
αδ.2}οµίώ: Ῥοεπατῃ δρεεῖαῖ, αἲῑα Φεἴτο- 
Ὥεπη οτμάε]ῖςδίπιηπι αἩοααπεθ ἸΙαϊΐτοήεπι 
(τύραννος ἵδ ΠΟΠ ξένος « 8δεά ἄξενος ἀῑςὶ 
ἀεριῖ δεοβαείσε, ) ρετεπῖτς 4ε αἷα. 
Όταεῖεϊ αἷίοςδ, 7. Ο{ειγσέως εσίι ἴῃπ Ί]πο- 
δες. ]. {ήαππες ιδείγοηέ βεί/α.. 510 
Σβεἴποτε ποβ]]ταῖας Γπεδευς ςεἰεῦται ἶῃΠ 
Ρτοσίπιίς [ητρ]άεῖδς 

Οὐδ) αἱ θαλάσσης σύννομοι Ἔκειρωνίδες 
Φήσουσι πέτραι » τοῖς κακοῖο µ.᾿ εἶναι βαρύ». 

Τη Τ]ογ. 6ο. Ἱερίτατ, Οὐδ) ἐν θαλάσση 
σύννομοι νυ]σατα φεπριο σεπιίπα εδῖ: 
θαλάσση σύννομοι» ἀῑεῖ ΡοϊιεταΏϊ 8εαΙε ας 
δαλάσσης Ιδῖῖ βεορι α Φείτοηε ἀεπο- 
πη]ηαϊῖ» ἆαε απιῖδης ποππα]ἶα ἀεάῖι 20. 
2{ωήοΚε. ἂεευταίας αρα νὶτ ΘΙΠΙΠΙΙΙ5 
34 Γ.ωζἱαη. Ρ. 9ο7. Ειπρίάθα οἶἶπι Ὀ/σμ- 
31μο ἀῑσῖο εοπιρατανίς Θ, ἆζοογίως Ν. 
1. ΥΕ, ς, ΧΧ. 

Ὑ9. 084. --- τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ο ἔχον 
παλοὺς λόγους» ΕΙ τις διαπτύξειεν» οὐ καλὸν 
τάδε. ] Δά 6οἆἷςεςδ. εχ αυὐΙδιις ἠπσγα- 
ἡγς καλοὺς λόγους τεεερῖτ. ΡΙΟ πολλοὺς» 
ασεεάυπτ Ε]οτ. εἰ Ρατῖς. αΗὈϊ 4ποαιε Ίαες 
νος αἰτετίή5 δεάεπι οεευραῖ ἴπ Ευτίρί- 
ἀεῖδ. Οεἴετηπι ἵπ Πῖ εστεσῖο οτίπἹεῃ 
οήεεῖπι τείαταῖ Ηιρροΐνιας Εγέῤίαὲς 
απ] Ρτορῖετ Ὠβες αἳ αἰπιία ϱ 1ο Γή 

αι καὶ ὀλίγου: ἵπ 5έειΙπ.]ο5 δί κῴλίγευς 
εχ Οοάά. τεοῖε νι]ρανίτ Δ{ιωβγαν. --- 
γετίςβίπιαπη ετἶαπι Π]ηά αιιοά δα ἱταγ» οἳ 
γὰρ ἐν σοφοῖς Φαῦλοι., παρ ὄχλῳ κουσικώτε- 
ροι λέγειν Ἠϊπο εκ]ηδει ]. ο. ΑΡ) ελώσι 
ΟΑδαπ1 αάῖτ, μο δΡρεεῖαῃδς 4γέοίέ- - 
{ες Ἀμειοτ, ΗΠ», Ρ. 90. 17. Οτο Ἱεείτιτ 
αριὰ Ζεμοδ. Οεπι, Η1. 77. καὶ φὰρ. Ἐν 
μουσίαις καὶ κόρυδος Φθέγγεται' ος Εβεῖ- 

Β ]ε εοττῖςϊ Ροῖεςῖ» κα) » ἐν γὰρ ὠμούσοις κα} 
κόρυδος Φόέγγεται. «ΟΠΕ. Ι)ἐοσεμίση, ΙΥ 
Ῥτ. σύ. {)οεεογίαὲς ερΙσΤαπηπιᾶ «{πιλο). ΤΙ. 
ς,. ΧΧΙΝ, 5. Εραπως, Βεγρ]εγ. ἵῃ «4/- 
οἱρβγ. Ῥ. 354. ἴΝοῖαῖα ἵῃ Εωγέρ. Ρποε. 
Ρ. 145. 146. --- Ἰηδίατ Ηἱρρο]ψτὶ Τΐπιο- 
εἰες {μεἱσπέ ἵηπ Ίονε τας. δ. ο7. πιθχ- 
νὸς ὤν, ἑπόταν ἰδίᾳ τοῖς µαθηταῖς διαλέγοι- 
τὸο ἐν πλήδει δὲ εἰπεῖν ἀτολμαότατός ἐστι. 
Δοµέως «Ἠατοεί]ως ἴη ν. Οοηβάεηί]ά Ρ. 
ού, Ίος (Οεεγοπές εκΠῖθετ Πυτί ΙΙ ἆς 
Βερ. Εασπιεπτηπις ως δὲ γε. ζμο-- 
ποῤρως {η ναῤσης {εἰς ὄχλον Ξμγίρ. ) εἰ {π 
7ογο ἀἰεεγέε, «ο εη{έση εἰ γοσέήη {ἶε. 
7ήπες ἃε ἴδοεταιε Ιοφπεῦαίατ Οὗζεγος 
α{ 1ά ἵρδυτη ἄε 5ε «αερῖις ςοπΠιετί ΠΟΠ 
ἀαριτανίτ » ἵπ ὈΌς. αά ΡΠΗ, Ρρ.ο8. Ο, 
ῬαπαϊΠεΠ. Ῥ. 534. Ε. Ερῖπ, ΥΠ. ρ. 
435. Ὁ. ἐγὼ τοῦ μὲν πολιτεύεσθαι καὶ ῥητο» 
ῥεύειν ἀπέσχον ᾿ οὔτε γὰρ Φωνὴν εἶχον ἵκανὴν» 

Ὦ οὔτε τόλκαν. «ΟἨΕ. ΡβῤΙζοτεγ. ἵηπ ἵδοσγαις 
Ρ. 5ο. Ε. εἴ 4. (εἰ Ν. Α. Ίεπιπια σὰ- 
ριτῖς ΙΧ Γοτί ΝΠΙ. αἱ ρεῖτ, 

ῃ τς, 901. --- πρὠτα ὃ᾽ ἄρξομαι λέγειν» 
Ο6εν μ ὑπῆλθε; πρῶτον» ὡς διαΦόερων 
Κούκ ὠντιλεξοντ” ] Ποτυπῃ ]τίπια πῃ Πἱ 41ο- 
αὖε νἰάεητατ πας Ίτεγαε ἀἰδροπάϊο σα- 
ΡΙΕΠά8 Ίμκῖα Αγ κήσηαέ εοττεοτίοπεη 

ἀῑεῖτυς 1. Ο. Ῥ 897. ἐπ αξεεμκο ασ γε-Ε ὧς διαφθερῶν Οὐκ ὠντιλέξοντ)' ἱὰ εδ ἔθεν 
4βοπώεηάζὀ εωἐᾖδείι εὐΓΗΠ19 σηὲ Γμέγωλὰ 
{η /ογο ἄδιετίν εὐπιραγαπάώς: ποιητὴν 
ῥηματίων δικαγικών Ἀεετρε νοεᾶδατ ἵνος- 
τησ (οηεήειες ἵπ Ῥασςε ν. 533. 

Ὑς, 086. Ἐφὼ ὃ᾽ ἄκομψος εἰς ὄχλον δοῦναι 
λόψον» Ἑϊς ἥλικᾶς τε κὠλίνους σοφώτερος 
δὶο σερί νετδις Ἱερππίατ αρυὰ Ρ)ω- 
1074, τ, 1. Ρ. 6. Ώ, {π ρΓΙπιο δοῦναι λό» 

µε διαφθεῖρ»ι ἔδοξας » ὧς ἀπολογίῶν μὴ ἔξον- 
τῷ πρὸς τὰ ἐγκληθέντα" ρτοιῖ Εετπιε Περὶ. 
τησ ἵῃ δεροία. ἵπ' 0ο, ΕΙοτ. ει Ρατῖς. 
Ἱερίτιτ, πρῶτά γ᾽ ἄρξομαι λέγει» αιιοά 
νι]σαῖα Πτετα ΠΟΠ ἐδῖ ἀετετίᾳς. Εκ πττος 
40ε ἴδιο Οοἆ. τεεερῖ, "Ὁδεν μ᾿ ὑπῆλθες 
πρῶτον Ῥτο πρότερον. Ἰά ἵρδαπι οχΏΙμθε 
1 Πὶ Ώγαάά Χρ. Π. ν. 519. πὸὶ Να» 
τα ἀἰχίδδο Εετάτ: 

πι 4 λα, 



αὖο απ σον ΑΌ 
λΑλλ᾽ εἴμ᾽ ἄκλμψος ἐκφέρειν μυστήρια. 
"Ὅμως δ ἀνάγκή» συμφερᾶς ἀφιγμένης» 
Τλὠσσάν μ᾿ ἀφεῖναι πρῶτα δ᾽ ὥρξομαι λέγειν» 
“οδεν μ᾿ ὑπῆλθε πρῶτον εἶναι μητέρα. 

Ἠμίο Ποδίτο Ίοςο δη «Ξγίρ. Μεὰ. 
Ἡ. 4159 

Ἐικ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ὥρξθμαι λέγειν’ 

ἆπ ἅταπια 4ποαφυε ΟΗητίςε, δἱ5 ΙΤ8ΠΒΣΙΗΙΠΡ- 
τής ν, 30ο. εἴ 1347. 1π Εωγί. ΡδΙΡΡΙ. 

ν. 6175 

Καὶ πρῶτα μέν σε πρὸς τὰ πρῶτ) ἀμείψομαι. 

ΙΜοβίτο νεῖσιι οΙ, ΡΙΟ πρότερον» 5ΕΠέεΛ- 
δίᾳ αρίαγε ν]ἀευατιτ ἄφωνον., αμέ ἔνεον » 
αι! ο1ή/ε ϱ]ά πηπε εκ δἰπι]ῖαπι οοΠ1” 
Ρ3ΤαΙΙΟΠΕ πρῶτον ΔίΠΕΕΤΗΠΙ αἀρατεοῖτ. --- 
Ῥαμ]ο Ρος ν», 905. Οὐδ' ἣν σὺ μὴ Φᾷς» 
{αεί σὲ {μ ᾖ0ςο έσῶγεγί5ο Φῇς » Πίε Ρεπ- 
ἀεῃς αὉ ἣν, αἃ νΙτο Ο1α15. 5οἱ]σίϊταγ 
ΠΟΠ ἀερισταῖ αἆ ν. 8οΙ. αἰῖα οδῖ ταῖίο 
1ῃ δορἠ. ΑΙ. ν. 1197. εἴτε μὴ σὺ Φὺς» 
Σ9᾽ ὥτερος. 

ὃς, ο96. ᾿Επίσταμαι νὼρ πρῶτω μὲν θε- 
ρὺς σέβειν»ο Φίλοις τε χρῆσθαι μὴ δικεῖν πει- 
βωμένοις. ] 1 εεϊῖοπεπι Οοά. Ῥαπίδ. μὴ ὧδι- 
κεῖν πειρώμενος 5εηεπτῖα φαῖῖς τε[ηϊαηῖς 
μὴ ἀδικεῖν Ῥ]επε ἱεσίτατ εΓΙΠ Ε1ος. υἳ Ρ]ε- 
τΗπΙοἳε {η Οοςᾱ. δεπῖριϊς Ιδία ἴα]ία. ΙΠ: 
τετ ρταεεερῖα γαμικὰὸ Ἰπ λοδσέὲ Ἐ]οτ. Ρ. 
Δ41. 955 Ίος νε]ητ «ρέοβατ/2έ ρτοδῖαϊ » 
οπῖςδΙπι (470110. Σώφρονος γυναικὸς ὦρε- 
σὰ» τὸν συνόντα μὴ ἀδικεῖν ἄνδρα. ϱ απ]θ 15 
τ]ππΠ εκ Ἱπτετρτείαπιεητο Ροδίταπι αἳ 
οπιίτταδ», Ττοσλαίεις «ΕβίεΛῶγ1έ τεΏᾶ»- 
οεῖυτ: ς 

Σώφρονος γυναικὸς ἀρετὰ τὺνσυνόντα μὴ δικεῖν. 

Αγιά ευπιάοπι ὁοδσέώ1ην Ῥ. 45. Ἱπῖετ 
ἀῑστα δο)οπές Ἱεβαπτυτ εἳ Ίδῖας Χρῶ τοῖς 
θεοῖς. Φίλουε εὐσέβει. γονεῖς αἰδοῦ. πα ἀἷ- 
σϊφςα νἰάειΙτ Χρῶ τοῖς θεοῖςοο ὧς Φίλοις 
φονεῖς αἰδοῦ. Ἠβες εταῖ φαρἰεηῖτϊ «ΟΠΠΠΙΕΠ- 
«ατα. Ρΐεταδ» ΠΟ ὠἱ απλο Ωω. ΟΥ- 
τήδ» 3 πολι Φοστατῖσαε ἀἱδοῖρ[ῖηαα 
εβοιπιατ5 «ἆεηοβήρμί!, ὣς πρὸς Φίλους ο 
αἲῖ » ἐμοὶ θεοὺς ὄντας οὕτω διάκεικαι" Κ. Π. 
1, Ρ. 15. 3δ. «πιίορ ας δὶομῖ ἀλῑ5, 

Ε 

ΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

Α Ειγέρίαὶ αἩοφιια ἀῑεῖιιτ Φίλῳ χρᾶσθαι, 
Γοιογέμς Ν. Ἱ.. ΧΙΠ. ο, Ν. εαπι ἴπ 
τεπι πες οχοῖται Ηιρρο]γιῖς αἰία ἁἆατε 
4ὔἴοφμε Ροτµεταῖτ εκ Ζωή. Πεειοα ν. 
911. Πΐπο ἀῑδίαι αἰφπαπτα]απι ἵπ Οτεςῖε 
ν. 8685. πένητα μὲν» χρῇσθαι δὲ φενναῖον 
ΦΙλοις {πουγαίἑ ἀῑείτατ ΕσοΓᾶ5 Ρ. 107. 
Ὦ, πολλὰ μὲν τῶν χρωμένων ἠττώμενος ' ἅπαν» 
τα δὲ τῶν ἐχθρῶν περιγενόµενος. ἄΠπὶζΟΤΩΠΕ 
σιἱαε1η :άέρε ο011 1115 εεάεἨ: ο σε ἐπ οπη- 

Β ως οβεγίοΥ ἐππηῤοίς; 4Ἠθε ΡΙβείετε 16” 
συπῖις ἴ]]]ς, ὁμιλούντων ἑταίρων » 84 νοσεῖι 

αρωµένων ἱπῖετρτειαπάαπι μδρίεοτ ααῑεοῖα 
{αἱ986. -- ἴπ ρτοχἰωϊῖς Ειπρίάεὶς θαγ- 
2εσίο πιειιοταῖαιη 1θεΓΙΟΠΕΙΏ , ἐπαγγέλλειν 
κακὰ ν Τεοῖε ῥτοῦαδδε πα]μί νἰάετατ εἴ 
εερίθδε Δεἰρξή. ---- ἴαπ νετδα 10οΟΙ 
θετὶροἰ» ᾽Αλλ) ὦ ὑτὸς (Ρτο αὐτὸς) οὐ παροῦ: 
σι, κἀγγὺς» ὧν Φίλος ομπ ήαγλ]απάο ΄ 
αἆ ΦΗρΡΙ. Δωγέρ. ν. δό7ᾳ Φίλος παροῦσὲ 

Ότε Καὶ μὴ παροῦσι' Ῥατίπι εκ Οοά4. κἐγ- 
φὺς ὢν Φίλος Ἱερίτητ Ιπ Ε]ος. εἲ Ρ8Γἱ8. 

Ὑς. 1009. Ἑνὸς δ) ὤθικτος ᾧῷ µε νῦν ἑλεῖν 
δοκεῖς.] Ῥεϊνεισα ἀμοταπι Οοάΐειπι ες 
Εά. Εἰοτ. Ιεετῖο» ἔχειν» Ἰάεῖτεο ΠΠεΠιο- 
ταῖὰ Ώοη εδι Ιπάΐσῃα.» αποά Ἠαες νετρα 
«α6ρ6 ΕΙετιηῖ ἴπῖετ 56 ρειπιηίαῖα εκ α- 
Πηϊ Πτετατιπ Λ εἲ Χ/ςοπρίητα: Αρυά 
)ορεη. [.αξγί. Η», 116. ΡΙΟ οὕτως εἶχεν 

Ὀ αἱῃο ἀιπυίο δοηθεπάπι οὕτως εἷλεν. ὥστε 
προσέχειν αὐτῷ) οἱσ εερα. π «4βρβοη- 
14 ΟΥ. Ἡ, Ρ. 115. 99. πολλὼς -- γρᾶ- 
Φὼς διώξας οὐδεμίαν εἷλεν' «:αεβίως «οίογ 
26/11 ἐ {λείο παρεγανίΣ: Ίος 5δεΠ- 
5ι {οτεπςδὶ νετυµπ {τεφπεπῖαταπῖ ἱπρτῖ» 
πηῖς Οταῖοτες Σ τατί15» Ὁυἳ Ίος νεῖδας 
Ττασίαῖς ααλοίταπα ς «Ῥωγέρ. Ίοπε ν. 
1914. Ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ πρέσβυν ὡς ἔφονθ᾽ ἕλοι 
"Ωϕόη δὲ ---- αἱ ἕπ έριο [αβΗο 5ε/επε 
Λορωζη {εΠεΠΙΕ γεπεπαίι «εργεβεμ- 
4εγεί: «εβργέβεησως σήεη; ετε: υὈἱ ραυ]ς 
τατία5 "ΩΦόμ᾽ αυοὰ α]ίαφ ἀῑείτας ἐλήφθη" 
ει {τεφιεπῖἰι ἑώλω. 

Ἡ5. 1004. Οὖκ οἶδο πρᾶξιν τήνδε» πλἠν 
λόνῳ κλύων Σραφῇ τε λεύσσων] Ιῃ 5 Οὐκ. 
αἀβτπιαίαπη α Οοᾶᾱ, πες πμ αιἰ- 
ἄεπι νἰάετησ Ιεείίοπε ΑΙά. Κοὐκ. ἴαες : 
εἵ δΕΙΕΠΙΙΑ παρωδε (ομάο Τταρ. 

Χρο 



ΙΝ ΕὉὐΌΒΙΡΙΩΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤύΜ. οὖ1 

Χρ. Π. υὈὶ ν. σ-.ο πιαῖτειη 56 ἀῑεῖτ νίτ-Α τῖπι, --- οὐδὲ ταῦτα καὶ σκοπεῖν Πρόθυκές 
δο, 

Φέρουσαν ἀγνὸν εἷς τόδ ἡκέρνς δέµκο” 
Οὖκ εἶδα τέρψιν., ἢ λόέγῳ κλύειν Φέρων 
Σριφῇ τελεύσσειν' οὐδὲ γῶρ ταῦτα σκοπεῖν 
Ἔ/ ὢ πρέθυµος» παρδένιν ψυχὴν ὃ ἔχω. 

θυαε Ἱερυπτατ 1π εοάεπ ἁταπδῖε ν. 699 
Αὐτὴ μὲν οὕπω ναὺς εἰσέβην σκαφος» Τρα- 
Φᾳ ὃ᾽ Ἰδοῦσα καὶ κλύευσ᾽ ἐπίσταμαι. Ώο- 
νετ; επίαπη νετδις Πο 5εηιιεηῖες τοῦίάεπι 
ευπι Εαρῥώς ἨΠεευιῦαε ἵπ Ττομδίη ν. 
όσο. αὈἳ ΡΙΟ Γραφῇ ππα]ε Ιεσίτατ ἴπ ΕΙΟ5, 
οά, Τραφὴν δ᾽ ἰδοῦσα. -- Δριά «{εήέ)- 
{επι Τί ΤΝ, Ῥ. 505. εἰΙερῃαπῖεπι οὐκ 
εἴδομεν εἷς ταύτην --- τὴν ἡμέραν ὅτι μὴ 
φραφῇ. Πο. γαέηώς ἐπ ᾖο 1σφωε αζετι 
19 ρήείῃ. Εωγέρίας ΕΙΡΡοΙγιας Ρτσ- 
δια ρυζ]ο]τία ἀῑκεται ῥτοςυ]} ἀπρίο Οὐκ 
οἶδα πρᾶξιν τήνδε. φποάααε (αἶδης Ρταεῦες 
γεσογέως, Οὐκ οἶδα τέρψιν᾽ Τοτ’ε Ρετί- 
τωπι εντ εκ «{εοβ)/ Αραιῃ. ν. όσο» οἱ 
ΘΟΙγιαεπιπεδίτα 

Οὖκ οἶδα τέρψιν. οὐδ ἐπίψογον Φάτιν 
"Άλλου πρὸς ὠνδρός' 

πα ἵαπεῃ αὉδεπῖε πιατίζο 51ερο Τερπομέ- 
ν΄ δώροισι πολυχρύσου ᾿ΑΦροδίτης. Απ 
Ὑεπετίς ε5δε ἀἰομπΤΙσ ἔρωτες ἐφίμεροι. 
αἴτε κατ εὐνὰν Τέρψεις» ἵη «4έοίορ. ΙΝ» 
ς: ΧΗ. ερ. 1θΗή. 

Ύε, 1995, --- οὐδὲ ταῦτα νὰρ σκοπεῖν Τερο- 
θυμός εἷμι., παρθένον Ψυχὴν ἔχων.] Ὁτ 
Ἡ!5 5εῃδιις ἴπεδοε ἀἴνετδης νΙάετετΙτ» πιῖ- 
τὶς ἴδία ποςῖδ 5ηηῖ φο]Ηείταῖα. Ἀε5 ου]- 
ἆσπι νεπετεας οεταῖ Ἰηνεπὶς Απαζοη- 
Ἡδ» πες ἵαπιεηπ εχρῖεῖαςδ 58 ΥΙ4ί55δε ηθ- 
σαῦαι: νιάεπαϊ νεὶ ἵπ ρϊετηγίς τα]ῖα εἰ- 
Ῥίάωπῃ 56 πεσαῖ, εστεσῖε Ααομίως Εα5 
Ἠπες ἕἔιγερίαὶς Ιβιετρτεϊατυς, 4891 επ 
Ἐνυτίριάεο εοπιραΤαῖ Ρ8ΤΕΓΏΗΠΙ ἅταπια ὅαμς 
1 ήεπιοέγε ἄε ᾖ) 4εσά. ες πιο. 
τ. ΤΠ. ῥ.258. 3ε 26 οποίο ᾖες ϱ/αὲ- 
αγγ εξ {/ΠΟΜΖ, σε ρα ἄεν Γέεῖΐς οµ 
ες Ἱαδίεσηχ» εΠεῦυγε σαΐς- Τε ἔγορ ῥΗγ 
Λο αγγεεΓ πει Ίεις πωγ ἄε Μείζον 
Ρεἐμέεσες. Ὁυαπᾶο 5αερίᾳς νοευίαε καὶ 
εἰ φὰρ. Ἠπο ἀπεῖα Ποτατς δετίρίαε » 
ἔπετε Ρετπιωϊαῖαε» ο Ἰθεηίες 5ετίρβε- 

εἰμι. Ἰὰ ε5ῖ. καὶ ὅιως οὐδ ἐν γραφῇ προθυ- 
µός εἶμι ταῦτα σκοπεῖ,΄ αὖα ἴετης τατΊοῦθ 
εερ!ῖ ἰδῖα δοᾖο/{αΦέέδ. -- Παρθένο ψυχην 
ἀῑκίε Εωγέρεάὄεςν «Πεσε βίωσε Ἱπαταδ 
ου Ρύταπι οἶνε Ιπῖεργαῖη Εοητειτη ἀῑκετας 
παρθένον πηνἠν Ιπ Ρειεῖ ν. 615. ἐεπρᾷες 
άωαε εἶτοα Αἱεπαεοπίδ πιοπΙπεπταπι εΥ- 
ρατὶ5οί, νε]ητ Ἰπῖαςῖαξο παρθένοι ἀῑεεῦαῃε 
τησ Ατοαςίη τεδῖε βζωαη. ΥΠΠΙ. Ρ. 646. 

Β οεά 5ΗΠΙ ἴδια ἴα]ία πιμΙτο τπασίς Ιδίταῖα 
τοςεηῖϊοτίρις: ΔΡ Μῇο τ8πει Ῥωάσεας 1ατα 
ἀῑχιξ Ρρ: 6ο». Ο. τὰς καθαρὰς», καὶ» ὧδ 
ἂν εἴποι τις τροπικώτερον» πάρῤθένους αχεῖρας 
εἰς οὐρωνὸν ὠνατείνας. εἴ ρ. 749. {. παρθέ- 
νους τὰς ψυχὰς διαφυλάττουσα!. 

Ὑ5. Ι9οο7. Κε μὴ τὸ σῶφρον ποὐμὸν οὗ 
πείθει σ᾿ ἴσως» Δεῖ δή σε δεῖξαι» τῷ τρέόπφ 
διεφθαρην | Ῥτο Εἰ δὴ], Υοςεδ Κεὶ µῇ ο ἀὶς 

6 αρϊιρδίπια5 εκ 0ο. Ρατῖς. τεοερΙ. Εέᾷο 
24ο εκ ποῖα αά ΡΠοεΠ. ν. 1οοΙ». Πίο Ρτο- 
ῥαῖας: οι. Οοά. ἁἆθδατ., αἳας ἆῑο 
ΦΜωλβγαγίο Ῥιδεῦιιετε Ρατὶσὶηϊς Ἰζαὶ δή. 
81101 δ5αερο Ιππειβε Ἰἡς ππῖηαςδ «οπνε- 
π{αηϊ, -- ἵαπ Ε]οτ, Ρατ. ετ ἵπ οπιπῖ» 
δις Οοάά. θζωισ Ιπνεπίηπι διεφθάρηνς 
Ῥτο διεῴθάρη" ήαγχήαμάο 9 ποαιε ]πάΐσε 
Ἱεσίιπιαπι τεδῖταετε ποπ ἁπυταν], 
Ίη ϐ8ε. ν, 1090 Ῥίανα εν ἵῃ Εἰοτ, 
Οοά. ειῖρίμτα οὗ καλλιστεύετο ΒΙεραπῖες - 

-.-- 

Ῥ ἀἰείαπι» 

ὅτερα τὸ τῆ-ὸς σῶμ΄ ἐκαλλιστεύετο 
Πασῶν ο υναμκῶν» 

υτ ἵπ Εωγέρ. Μεά. ν. ο47» 

-- δῶρ᾽, ὢ καλλιστεύεται! 
ὤν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν. οἵδ ἐγὼ» πολύς ρ 

1 65τ ὃ τῶν νῦν ἐν ἀνδρώποις ὄντων κατὼ 
πολὺ κάλλιστώ ἐστι. ἴιπς ποπηϊπι] ἀῑς 
εἴαπῖ τῇςδ ἀριστεύων «χβονὸς. ἴπ Πεδί ν. 
1949 6ἳ τίς προφητεύει θεοῦ» ἵπ Ίοπε ν. 
413. αιοὰ αἀπποῖιπι Εεγοῶοέο Ρ. 555. 

Ἡρ. 1οῖσ. ---ἡ σὸν οἰκήσειν δύκον. Ἔγς 
κληρον εὐνὴν προσλαβὼν » ἐπήλπισα ] ϱ)14η: 
4ο Οοάϊςεε Ἐϊου. εἲ Βατ. επ α]ῖς 
ευπεαρῖταραηῖ {π οἰκήσειν, Ὠος επ δι. 

ἁγωνίο τεεθρὶ» Ρτο οἰκῆσαι αιοὰ 105. 
αμε 



:7ο 1. ο. ὅ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΡ. 

οὖς 6 4Πο οσο τε]ἰαισδεπι: οὔθετνα- Α΄ αεαὶρί οταίίοπο ἀῑτεείας τπτ ἴδία Πρίν. 
ας νι ομπιπί ἵπ Ἰ]δεεΙ]. Οὓς. ΙΝ. Ρ. 
5569 αεςεςδδετηηῖ ποπημ]]α ἵπ Μ]ςδς. Οὔς. 
κους Έ. ΠΙ. Ρ. ο. -- Ψἱεο κἰπιρ]ϊαῖς 
ἤλπισα Πῖς αΠίθειτατ ἐπήλπισα" αποά αἰῖ- 
αὐαπάο Πε πιοπῖιμπι {ητ αἆ /μοἱαη. 
ἝἙ, 1. Ρ. 945. -- Αά Εγκληρο εὐνὴν » 
αἁδεπρίυπη ἴπ Ῥατίαῖπο Οο0ἆ. εὔπορον ἢ 
Κονοκλήρονόµον. «Δεγεῤίως: Εγκληρον» 
ἐπίκλήηρον » πλούσιον. οΠοταπι Ίος γνοςίῖ 
εὔπορον Τεδρομάεῖ» Π]ιά νοεῖ μονοκλήρο- 
νόμον ΑΊτε δεβοαα 19 1 πεδεῖι τὴν 
εὔπορον κοίτην Ἱπίετρτεϊιαῖιτς αἶτες εἴῃδ- 
ἀΕεΠΠ μονοκληρονόµον γυναῖκαω. [Ηεῖα ηχο- 
χα Οπειςα Ἁγιμας Ετοςλι]ιαϊ ἀῑσῖτισ νε- 
τε, Καὶ δῶμα καὶ [ σὺν |. παραλαβὼν παγ- 
κληρίαν» ἵπ Γαγρ. ΙΟΠε Υ. δΙ4. ῬΡτο- 
Ῥπα γνοεε Αιτζα ἀἰσεπάαπι ἐπίκλήρον » 
ἔγκληρον ἀῑχίι ἔωγέρ. [ρηῖσ. ἵῃπ Ταιτ, 
ψ. 6ὺ5, 

Ὑς. τΟ]9. Μάταιος ὧρ ἦν», οὐδαμοῦ μὲν . 
οὖν Φρενῶν ] Ψι]ραῖα ρταεβεπῖ Οοςᾷ. οὐδ. 
μὲν ἡν Φρονῶν εδὶ ἵπ Ρατ. ῥέβο]ίώσίαε 
εετῦα, οὐδαμοῦ συνέσεως ἥμην ἐγὼ τοιαῦτα 
ἐννοεύμενος' Αα Κ/σηώο 5ιαροεςδετιηηῖ εἶθ- 
σαπίεΠΙ ΙεςειίοΠεΠΙ, Μώταιος ὧρ ἦν. κού- 
δαμοῦ μὲν οὖν Φρενῶν. φὖαε πι]μῖ 5.6 Ρ]α- 
εεῖ» Νε]]επι ἵαπιεῃ σέ ἆ 126216 ἀλτοςσσεί ο 
ὃ ἐκτὸς ὢν Φρενῶν» ἁΠευδί 8Ρυά νεῖετες 
ἀἰσετεῖητ οὐδαμοῦ Φρενῶν εἶναι" υῖ εαβέεης 
ἀἰσίτιτ εὖ Φρενῶν ἔχειν, επαπη ἵπ Ἡπρρο]. 
Ἡ. 469. ΒερεΠπτιτ αριὰ ορτῖπιο 5εΏἱρ- 
ΙΟΙΕ5» οὐδαμοῦ Πς' οὐδαμοῦ τῆς ποιήσεως 

ο οἳ δἱπη]ίας Ἑλλάδος ΥἩς μηδαμοῦ ὦορᾖο- 
οὐδε εδῖ ἵπ ΡΠΙΙ. ν. 956. οὐδαμῃ Αἰγύπ- 
που» {Ιεγοβοιέ 11. 6. 43. οὐῖ τοῦ Ἑλλη» 
σπύντου πανταχῇ τεδτυτηπ) οχ Οοάᾱ. ΜΗ. 
ς. 1ού. --- ΒεαΠεπῖεπι νετδητι αἆ Πιεῃ»- 
εθπι ἠ{αγκ/αροέ ἀῑδιησὶ. 

5 ” « ο το 

ἸΑλλ”» ὧς τυραννεῖν ἡδύ»5 τοῖσι σώφρεσιν 
"Ἠκιστά γ’. 

αἰπι]]5 Ἠμής Ίοεί6 ἵπ Ζω, ἨΠετς. ν. 908, 

Αλλ’» ὧς λόγοισι τόνδε µαλθάξαιμεν ἄν» 
Ἡκιστα. Φεύγειν σκαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχθρὸν αρεών. 

πι 1οῖά. -- εἶ μὴ τὰς Φρένας δἱέ: 
- ή « ῃ ’ 

(θορεν Θ)ητῶν» ὅσοισιν ἀνδάγειο μοναρχία ] 
«ρυλὲ ΦΙΟΜΙΠΑ Ρταεσξόμηί Ρροσεξητ εΠἰΠΙ 

06ο. Μισεῖν σε Φήσεις τήνδε᾽ «ὨΏέεες ΕΟΙΣΔΠ 
Άαάπεςε οὔέσε Τε: ν. 966. ᾽Αλλ’, ὡς τὸ 
μῶρον εἴς. δίς εἴ ἴπαθος, ᾽Αλλ), ὡς τυραννεῖν 
Ἀδύ. «4. ἀῑεε» ΠΕεΠΙρΕ» Φήσεις ο Υεὶ Εἴ- 
ποις ὧν. {ποπ εἰε ΤΕΦΠάΥΕ: τοῖσι 
σώφροσιν "Ηκιστά Υ᾿» εἶ μὴ τὰς Φοένας εἴς: 
Ομὲ φωἰώεη σαρέω! ου ΠΗήήης Γα1εδιέὴ- 
η; ες πό φέθις πιογαᾖίω7 ΠΙΕΤΤΕΠΕ 
οογγιβὲέ ἐροίς σος ἑμουμαιι Εγποραίως. 

Β Ιῃπ Οοἆ. ῥΡατί. δοτιθῖτατ διἐφόορεν» ἵπ 
ΕΙοτ. διέφθειρεν εΧ ΙΠΙΕΓΡΓΕΙΑΠΙΕΠΙΟΣ 41ο 
φἰσπὶβσαίιπι» Αιτὶεῖς ἱπριπιὶς Ροδΐς διέ- 
Φθορε ΡΟΦδΙΤΗΙΏ Ῥτο διέφθειρε ««ποπιοηίως 
Ρ. 41. Διέφθαρτοι ὑφ᾽ ἑτέρυ" Διέφθορε δ᾽ 
ἕτερον. Ῥταεῖεϊ (γαενέηι Ο].9. Φα) επί 
ποππυ]]α ποιανίτ ο Ίο. 4. ἵπ δΔιέ- 
Φύῦορεγε 

Ἡ5, 1919. Πράσσειν γὰρ εὖ τάρεστι» κίν» 
ο δυνος δ᾽ ἀπὼν Κρείσσω δίδωσι τῆς τυραννίδος 

χάρι.] αἰ]επι {πι α.ῖδ ετίαπι Ηοτὶς θοτῖ- 
ριῖς Ιηνεπίτεητητ αἴαε ἀαὶ ΕΒἱο5. Πράσσειν 
τε γὰρ πάρεστι» κἰνδυνός τ᾽ ἀπὼν Κρείσσω 
δίδωσι τῆςτ. χ. 1 εδῖ καὶ γὰρ πάρεστι (ἴε- 
σἱς αΠιἱ6Ο) πράσσειν ἄνευ κινδύνου" Έπεετε 
2ά7ησε ᾖἱοεί φισε γεᾶς αὐτφωε ΡΕΓΙ2ι/]0. 
νι]σαταπι εὖ πράσσειν Ίάεπι εδῖ ας εὖτυ- 
Φεῖνο αιοά ριαεςεδείτ. Οωπι Πΐς εἴ νἰεῖ- 
πὶς ΠΗρροϊγιί Ευτρίάεϊ, ΕΠΙδικεί αἴαε- 

Ῥ ἆαπι εοηΠβρῖταπῖ αριιά ΓΠεγοάσίιῃ Ύ. ο. 
χο6. 5εά ἱπρεπιῖς οταῖζίο Οτεοπιῖς οτῖ- 
πιοΏ φἱππ]ίτετ τερε]]επτῖς οδίεοτπι ΙΠ δο- 
Λοο Οεὰ. Τ. Υ. 505 --όιο. Π]πε 
8ια αυφεάαπι εβοτπιανίτ ἴπ Οεάϊρο δεπε- 
κα ν. 687. 

ο] ΟΊΕΥΕ οφ /εση} ζ0ηὲς 
ΕΓΙΟΓ. 4οη)ά1ᾷ τε υγ) εοείώ γὲςεἰ, εἴς. 

ἀπῖτιο ἀταπιαιίς ἰδῖα Οεά]ροᾶϊς ν. 6. 

Οἱ ζΜαημέ γέΟΠΟ βαµάειδ ὅ Γα]]ακ 
δομή: 

Ὁμαπέωπι ππαζογωη Γγομίέ φΗ4Π1 ὀ]ση. 
ὅαᾳ 1εσ]ς { 

εχρτθδδα π]μὶ γἱάρηίας εκ Πὶς Ιοπὶς Εμ. 
απρίαεί ν. 6915 

υραννίδος δὲ τῆς µάώτην αἰνουμένης 
Τὸ μὲν πρόσωπον ἡδὺ» τών δέµοισι δὲ 
Αυπερά. 

ιο. 

τε. 
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Ὑςδ. τοοτ, Ἑν οὗ λέλεμται τῶν ἐμῶν ] Α τ) ὁλοίατο, --- Τπ ἁταιηαία Χρ. Π. ν. 5ο6 
1 Ἱτεταη. ῥρτοὺεπι {πτοετίεσῖβπι» Ἑν γ᾿ οὗ 
λέλεκται τῶν ἐμῶν' Όπιωσο φιἰώεπι Ποάµ η} 
ἀῑπί εογώ)η φΜαε ἠαδεδαπι αἰεεπάα; τὰ 
») ἄλλ᾽ ἔχεις' εείεγᾷ νεο ἐαη ἀἰπὶ: Τὰ 
μὲν παρ) ἡμῶν πᾶντ᾽ ἔχεις' εδὶ ἵπ ΡΠΟΕΙ. 
ν. ούο. --- ἴπ ν, 1924 ΡΙΟ εἶδες ἀοεῖε 
τοτρίε Δεἰεζές εἷλες Ἔργοις ὃν εἷλες 
σοὺς κακρὺς διεξιών. η. νδ. 1009. ᾧ µε 
γῦν ἑλεῖν δοκεῖς» ΠΟΠΏΙΙΙα ποϊαῖα δΗΠἴ, 

Ἡ5. 1ου7. ΜΗδ' ἂν θελῆσαι, μὴδ᾽ ἂν ἕν- 
γοιαν λαβεῖν ] ἴονετῃ ἠμγο εἰ Ίεγγάε 5ο” 
ζω, {ης Πέ 2/17 αἰγ]δίαε {ές- 
111: Πέφιο Γγώ η ως ἐά η νε[έηη 
αἱ οοδίτεω.  Ναδαι νεικδιῃ Ἱεςτίο 

«ΝΕΙΠδ. μὴδ᾽ εἷς ἔννοιαν λαβεῖν" ΙΤ 8ἱ15: 
τυ]]ε 1Π΄ Βατπεβί8πα» μ1δ ἐς ἔνν. 5εΠΙΙπΠαπα 
νοσειι]απι ὢν Ῥταδυιετάήτ Οοἀὰᾶ. ΕΙογΓ. 
Ῥατῖς. 4Ἡο0δᾳμε «ΟἨωτογανίως αἁλιο ιτ, 
Ουσά Πηῖαςδ εκ μῖδει ΤἘάῑτίου ὤν) ἔννοιαν Ο 
λαβεῖν νετεος υἳ Έταεςε ἀῑεῖ ροδαῖτ. "Αν. 
δις Ἱππεῖηπα τεπροτίδις Ἱπβη[ϊνίδ, Ρίαε- 
ςεπιῖ ετ αοτῖσεις γίπι Ιπάῖτ Εατατὶς ααϊ 
Ἱδηβδ νοσµ]αε ρεινη]σατιςδ εδῖ. Αὔδαια 
οοἀιεῖους. 1 τερετὶ Ροϊι]ςςεῖ εκ 5 
ἀιλιηοτῖς Χρ. Π. Ν. 594. 

ὌὍμυυμι τὸν σύαπλντο σαφῶς εἶδότα » 
ἸΜμὸ᾽ ὧν θελῆσαι, μὸ ὢν ἔννοιαν λαβεῖν. 

ὤ-- Ἡϊρροίψιας ᾖαγέῤῥήηςς Νῦν δ᾽- ὅρκιόν 
σοι Ζῆνα. καὶ πἐδον αθονὸς "Όμνυμι. Ίογετ 
ἀμταῖ 24147 αΠάέ- γάίεσ εϱἐ Τεγγαη 
241γεης Ζῆνα ὃ ὅρκιον καλῶ ο εδῖ ΙΠ δοβή. 
Ῥ]Η]. ν. 1918. ὍὌρκιον εἴῖαπι Ίονεπι ατιῖ- 
αι Τ. Ε. ἵπ Γοίζη. Ῥ. 99. Πέδον χθονὸς» 
Ἡτ Εαγέρ. Μεάεα Υ. 746. "Ομνυ πέδον 
γ0ς. εἰ Φδο/έΏ ν.75ο. Όμγυμι γαῖαν λαμ- 
πρὸν ἡλίου τε φῶε. Ὠῖῆς ἁῑδιαϊ Λεπεαε τς. 
Αεπ. ΣΧ. ν. 176. Εὲ πµπο ού {εο1ὲς εξ 
ἆρεε πηέἡὲ ἑεγγα ῥγέεεα μέ. 

Τε. 1029. Ητ) ἄν Υ ὁλοίμην. ἀκλεὶς, ὠνώ- 
νυµος ] 6οάἹεῖΙρις οὔεεαπ τας εζιάΙτ Δ{0- 
αγανίώς» "Ητ΄ ἄρ᾽ ὁλοίμην' ἂε απδις νο- 
ομ]ῖ5 5ἷς 11Πς:15 ἀῑχ] ἶπν. 48ο. Ηίς οταῖ ἵῃ 

: Ῥατ. 0οἆ. ἡ τ’. ἄρ, ἵπ Ε]οτ. ἢ 9 ἄρ᾽ ὂλ. 
Εεαἰβίο 5ειναπάα νἱάετατ νμ]ραία Ἱεετῖο» 
"Ἠτ ὤνφ) ὀλοίμην οΕ/ί6 ῥέγεαη: «4ετεβι 
Ἔπευ. ν. ὅδδ » Ητ) ἂν πανώλεις παγκάκως 

αυ ΗΠΗ ἹερατΙΓ» Ἡ κατολοίµην ἀκλεὴς, ὠνώ- 
γυµος” φμδρίσατΙ Ἰΐεαι. εκ 5ιιο Οοισσδετί- 
Ρδΐ55ε ΑιΙεἴοΓΕΠΙ » Ἡ κάρτ᾽ ὀλοίωην ὤκλε- . 
ἡς» ὦ. Αίἴαιε Ίτα οτε ἀεάετατ βγ{ρί- 
ἄεὶ, ειῖ ἦ κάρτα δε η οἵ ιδορβοε[ὲ 846- 
ρε ΠΠησυπῖΙσ: δεηΏδις Ε55εῖ ᾗ ὀλοίμην κάρ- 
τα ἄκλεής. --- Πκοζίο νεηπῖι ἵπ ΠΠεΠΙΕΠΙ 
ΣΗτ᾽ ὠντολοίμην. 

Ὑς, 1920. "Απολις . ἄοικος» Φυγὰς ἀλη- 
τεύων Ἀχθόνα ] Ῥτο ὠλιτεύων. εχ 0904. Ρα. 
τί. Πὶς ., εἴ Ιηίτα ν. 1ο48. ἀλητεύων 5η 
ςτἶτηῖ: Ιδίο Υειδα 1045. Τήῃερεις αά Π- - 
παπις 

Αλλ) ἐκ πατρῴχς Φυγὰς ἁλητεύων «:θοιὸς 
Ἐένην ἐπ᾽ αἶαν λυπρὸν ἀντλήσεις [ίον. 

Τΐπο µῥραττῖπι ποδίτηπι ατοίττοτ ε[ος- 
ΠΙΑΤΗΙΠ . ϐ6ἳ Ίοο εετε Ίοσςο ποπ αὖ 
Βαγέρίάε Ῥτοξεσϊιπι» α 4Ἡο δεπῖρί ποὮ 
Ῥοτεταῖ Φυγὼς ὦλητεύων φθόνα. Ἶἵτπ αἶτετο 
νείδε τεστε ἀῑσΙτιτ ἐν πατρῴας «θονὸς Φυ- 
γὰς ἀλητεύων » ελιέ εν ῥάήγία ἐεΓΓά να σι 
φἰψε ᾖμο ἑ)ίωο οὀεγῶης. Ἅ«ΓΠοη1εὲ δαἲἰ5 
αιετογίταῖε ΕΗΤΙΠΙ ᾽Αλητεύεν» ᾖμο ἕως 
γασαγὲ, ὤλητείαν Ῥεροτίτν εὐῖαςδ΄ ἔοτπι 
Ώοτίσα ᾽Αλατεία εοίτατ Ιηπ «4ειοᾖ. ΒΙΟΠΙ. 
ν. 800. ΓΒωγέρ. Ηε]εη. ν. 53ο τοδῖέεῃ-΄ 
4α Ερεπέω αριά /έο5. {,αξγὲ. . 113. 

» Ότ η ΠΗΡΡ. ν τοφδ. δἷς ἵπ Εωγέρ. Γε- 
τας]. ν. 515. Αλλ) ἐκπεσοῦσα τῆςδ᾽ ἀλητεύω 
φθονός ἵπ «Πίῇο]. Τ.ς. ΙΝ 9 ϐρ. 1.ΙΙΤ.ς. 
ΧΧΝ, ερ.-4. Γεοα. 1Η. Ρ. 159. 11. 
--- Ἐδι τίς ὤὠλητεύων Ἰάεπι ἂς ὠλήτης 
ὢν ο, 5νε πλανήτης, ΙΠάε πλἀνητεύειν. Νἱ- 
Π ἹταφΠε Ποδίτο νείδα Ἠαδεῖ φβόνω ἴη- 
ἄς Ῥεπάεατ. [ος ετῖαιι 5οἱήπα πηηῖ νει- 
5ιπι πιοηφτατεῖ αὐμ]εετίπαπας αὈί ῥαπ]ο 
ροδῖ 810 Ίοεο τεετε Ιορῖτητ ἐκ πατρῴας 

5 Φυγὼς ὤλητεύων χθονός. Αεσεάϊτ Ίπο Ορη- 
αλογ ἀΤαππαϊΙ5 Χρ. Π. ο ῖ ΨΕΙΦΙΠΙ Ίχας ἵῃ 
5ε4ε Ιεσιδδε ποπ νἰάετατ ἵῃπ 5ο Οοα.. 
ἁππι Ίαες εχηϊῖθεῖ «οπηΏηΙα ν. δοὔ,τ. 
Η κατολοίµην (Ε. κάρτ᾽ ὀλοίμην) ὠκλεὴς 
ὠνώνυμης » Καὶ μήτε πόντος» μἠτεγῆ» μήτ' 
αὖ πόλις Τὸ σῶμά µου δέξοιτο. ἆ 
νειδηπι Ἠϊο ἵπ ΗΙΡΡ. εχρ]εηάαπι "Ατολις» 
ὥρικος » ᾖαοϊϊα Ῥοτμετυηῖ α[ππας΄ αἴςιι- 
πε Όιο θεπαί παῖμί νι ἠεπτυτ ἐκ Βὴ. 

ἅ “λιαά Ν η 21- 



974 Ες «τσ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ : 

σἱρέαές Ρετάϊτο ἀταιπαῖτε» αἱ Ἰαϊεπι αρπά Αα ἐμὴ φυχὴ χωρήσαι" νἱάετϊ ροδβεῖ ]εσίσοε» 
ἀεαμμη Ν. Η. 11. ε. ΧΧΙΧ. ει 006. 
{άζρ. Ὁ. 49. 

"Απολις» ὥοικος» πατρίδος ἐστερημένος» 
Πτωχὸςο πλανήτης» βίον ἔχων ἐφήμερον» 

αυῖδις αεεοππιοάϊς Ο1. ΒΗ/1ΠΗ. 158 
ει ἵπ Τοῖῃ ΟΥ ν. 119. Επ, Πορ 
ΕΓ/έ59 ὤζεπάφε ἠ{ἐλήηα {ωδέγε. Νεπιο 
Ἠΐς, ορίπος» εχ «Βιγέραης πἹοτε νεί: 
βήπ ἰπερίτατ. -- Νοπ δο]εῖ εετίε ιδ0- 
ῥΛοεες ἵπ εδἀεπι Ττασοςαῖα γετοις τε- 
Ῥοετετες ἵπ εἶμς Οεά, ἴπ 091. γετδυς 5υΠῖ 
σόι. 5» 9» 

ΛΑλλ᾽ ἡνίκ) ἤδη μεστὸς ἦν θυμούμενος ο 
χα) τοῦν δόµοισιν ἦν διαιτῶτθαι λυκὺ» 
Καὶ ᾽μάνθανον τὸν θυμὸν ἐκδρωαμόντα μοι. 

«ο Ἱοτηπ [πας Πο αὖ αἰα παπι 
ξυῖτ αἀϊεοῖιδΣ αΠεπι 5Πρτα 5ἱ0 Ίοςο ιδ: 
ΡΛοε/ες Ροδιεταῖ Υ. 439, 

ο. 

Χρόνῳ δ ὅτ᾽ ἤδη πᾶς ὃ µόλθος ὖν πέπων» 
Κῥμάνθανον τὸν θυμὸν ἐκδραμόντα οι 
Μείζω κολαστὴν τῶν πρὶν ἡμαρτημένων" 

Ὦε Ίος αιἰάεπι γεια πεπίπεπ εοηπῇ- 
ἆο ἁποιαϊαταπ, απὶ ιδορήοε/ε «ΟΡΠΟ” 
νοσίτ. ἵπ «γοβἠ. ΑΔε]ατπ. απἱ Ἱερίτας 
νειοις σῦἃ., Ἐνσκευάσασθαί μ᾿ οἷον ἆθλιώ" 
τατον" εκ ἰδῖα 5εάε Ροτεσῖῖ εἰεί» αἴἶπι 5114 
δεάε Ιεσαίυσ 435. 

Ἡς. τοβο. Καὶ μήτε πόντος» μήτε 7 
Σἐξαιτό µου Σάρκας θανόντος » εἰ κακὸς πέ- 
Φυκ᾽ ὠνήρ.] δΙπιϊιε γοῖυπι Ργ]αάαε ἵπ δω- 
{έδ. ΟΓ. Υ. 10915 

Μό) αἷμά µου δέξαιτο κάρπιμον πέδον» 
ΊΜὴ λαμπρὸς αἰθὴρ» εἴ σ᾿ ἐγὼ προδοὺς » 

-- ὠπολίποιμι. Ίω ἴδιῖδ Μἠ λαμπρὸς αἷ- 
ϐ)ρ» τὸ πνεῦμαά µου δηλονέτι ποὮ αὐφιτάε Ε 
ευρρ]ει ολο. ΒΙΠάαΓ Ῥ. 36. α. ὮὉὈῦί 
υπο εκ Ότεςῖε Ιοεμπι αἰῆῃαίτ, Βωία- 
1ῤήως ἵπ Πορ. 1. Ἡ. Ῥ. 535. 10, ΠΟδΙΤα 
Ὥπες ἐκ Ἠϊρροὶ. εχρ]]ςαῖ, μήτε πύντες 
μήτε γῇ δἐξαιτό κε. κατὰ Φυσικὴν δηλαδὴ ὦνά- 
λυσυ. Ῥωγερία) Φεῤοῤίσσία., ἀυπι δεγδῖτ 
84 ν. εχ ΟπεςῖΕ, Μήτε τὸ σῶμά µου ἆποθα- 
γόντος ἡ ΥΠ παραδέξαιτο» μήτε εἷς αἰθέρα ὴἡ 

Μὺ σῶμά µου δέξαιτο κάρπιμον πέδον. --- 
Ῥήετι αὖ Ηίρρο]γιο ἀἰσιο ΜΙποϊς Π]ιά 
Ον]άϊαπῖ αἆ Ῥεγ]]απι Μει. ΥΠ. ο. 

4 
2 ἐό τωὐ/θγεζΩέ» ὅ 

εοζὲ » 
Ο/2ὲ 2ος ἑεζσμε δὲ ῥοπήΜσφμεὲ Πζ- 

6εβίγ. 

20547 η[αηιία 

Ὑ5. 1939. Ἐ/ δ ἵδε δειμα{νουσ᾽ ἀπώλεσεν 
Β βίον Οὐκ ο. ] ΔΟ Ηίρροίγιο ος νετα 

ἀῑοί ροίεταιτ. ἁποϊτατίαμε αάεο» Πτα 
Ιπά]σηαῖα τορι]δὰᾷ ῬΠασάτα νἰταπι οἳοί οτί- 
Ριἱςδοῖ 4η πιει: /ωζἱομηε πεί Πιάσν» 
ο[ εμάηΠε γερωβαε, Πἱρροϊγιὶ, »ἶνε Ψἱτ- 
Ὀἱ1, νεῖδις ἵπ Ον. Μει. ΧΝΥ ., 5ο). 
πι]μὶ αίάεπι δεηϊεπιῖα Ρρεμάετε νἱάστιτ 
30 αἱίο απἲ Ρρετλε. --- Ῥτοκίπια, ἵπ Εάά. 
εἷς εο]]οεαῖα» ἐωοὶ γἂρ οὗ θέµις λέγειν πέ- 
ρα. 86τῖδετε πια]αῖ ρτοιῖ Ιεσευαητις ἴπ 

ο 0ο. Ρατΐ8, πέρα λέγειν εταῖ ἵπ Ε]οτ. 
Ἐοάεπι οτάίπε, αἲο ἵη Ρατ. αχΠίδεῃ- 
τητ 1η ὤππισίε Χρ. Π. ν. 541. Ταῦτ οἵ- 
δω νῦν γὰρ οὗ πέρα θέρις λέγειν. ορ. Εἶες. 
γ. 655 -- οὖκ ὢν πέρ; λέξαιμ᾽ ἔτι. Υ. 
15194. --- Μὴ πέρα λέγειν ἔχε ΙἴΒΙΠΕΠ ἴπ 
Ῥμ]]οεῖ. Υ. 1269. Παῦε, μὴ λέξης πέρα. 

5. 1934. Ἐσωφρόνησεν ο οὐκ ἔχουσα σω- 
Φρονεῖν. 'Ημεῖς δ᾽ ἔχοντες » οὗ καλῶς ἐχρώ- 

Ὀμεία. ] Οἱά ἆε Ρμαείτα δεηῖτεῖ, α11Πὰ 
Ραἱαπι ἀἰεετ ΠΟΠ Πεαενε ΠΗιρροϊγιο » 
νετρο εδιας απποἰριϊ φἰσπ]ῆσαιας, ετ ο- 
χυπιοτὶ Πουτα ἵαππεπ ΟὐδομΓ]Η5 Ραϊο[ο- 
εἴῖ, ἨΠοτιῃ ἀΐνειδαε ΡΓοδῖαΠῖ ΙΠΙΕΓΡΓΘ« 
τατῖοπεδ: ΡΙΟΧΙπΙ6 νεταπ Ίαες ΠΠ γὶ- 
ἀειμτ ασσεάετε ΓΠεαι : Ἅᾖ οατία εδ 
βωάλοα ελσεηηαία ΕΙ. ϱ βῥάἰοἑἑάπ 
7ένεγα ΠΟ ᾖαὐμεγὴὲΣ 7105 γέγὸ ϱὲ ᾖα- 
δεποί ο {οί «ο εἴ 9 δΙΜέδε 
«μτομέμς Ῥ. 5327 - ροή 

ΦΡετάιάἠ Εἱρῥοῦγ/»1 πο Γεν οι 
βαζογήοε 

Τ,πάϊτ εἴ η απηὈίσο ΨΕΓΡΟ σωφρονεῖν σὶσ- 
πὶβσβηῖθ, οζμα ΛΕΜΕ εἶτέε; Αγάέηέε 
ἆσεγε. ὙΝἱάετι Ῥμαεάτα Ροϊεταϊ Ιποτῖθ 
510ἱ 5η σαφητατῖς ἔαπιαπ Ῥτιάεπῖετ «ο{ῃ- 
Ρᾶ:155ε; «οπῖτα Ηἱρροϊγιας πι] . 



ΙΝ ΕὑΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙ ΥΤτυύΜ. 925 
ε[εεῖςσα 5υα Ῥριάἰσίία, «παπι πῖ ραι]ς Α εἴἶαπι ΕΓαῖ εὐοργησίῳ" Ἰτετῖ ΤΙΠΕΠ κ 
ευδ]]ε τοπιθγηςδ6 «δηδετεῖηγ. Οσγπιοτί Π- 
Φυταῃ. ποῖϊβίπιαπι Ρταε εετεῖς αἀαππδνίτ 
Δαγέρίώοις εις εἴ Ἱδῖα δυπί ἵπ Ἠες, ν. 
564. Ὁ δ᾽, οὗ θέλων τε» καὶ θέλων., οἵκ- 
πῳ κόρης. ῬΠοεῃ. Υ. 360» Μῆτερ, Φρονῶν 
εὖ. κοὺ Φρονῶν» ἀφικόμην. Ίο. ν. 1444 
“Ὁ κατθαγών τε κοὺ θανὼν Φαντάζομαι. Άες» 
το Ἰμάϊσανίτ ή. Δεγβ]έγής. Ιδία ἴα]ία τὶ- 
ἀεηάα σἱὈῖ Οοπιίσυπι δπιφίδδ6. ἆμπι ἵῃ 
᾽Αγαρν. Ψ. 395 Ιπῖεγοσβηϊί, Ἔνδον ἔστ᾽ 
Ἐὐριπίδης» 5εινη]ας τεδροπάἀεῖ, αὖκ ἔν- 
δον » ἔνδον ἐστὶνο εἰ φνώμην ἔχεις' ΠὈὶ Ῥτας- 
τες αία Βαγρίώς Ίππο 4οφπο ΥεΓδΗπα 
αἀφετῖρεῖι βεγβ/εγωτ. ---Ἐδι ἵπ 4μῤοίης. 
Τι. 1... Ι. ερἰστ. ΟΙ ΠΠ. ἆε Ηϊρροίγιο. 
οἳ Ῥμαεάτας 

7 Ἴπεεγε [ανα ῥιάοΡ ῥοίεγαξ: σεᾷ εαῦ- 
τε εἰ {μβο75 

{γηῤηζέ Ρἠαεάγας νύπεεγε [ανα Ιου. 

1η 5εᾳ. Υδ. 1996 αἆ αἴτίας ὠποστροφὴν. 
ο παπι τεεῖε ιδεᾖο{ἑῶ51έ ὠπολογίαν ΙΠΤΕΙΡΤΕ- 
ταῖτ» αἀδετίριιπι Ἱεσῖτατ ἵπ Οοἆ. Ρατῖ5. 
ἀπεφυγήν. ΌὉυί απἰάεπι Ἱμάϊεῖρις νἱάε- 
᾿ῬαϊΗΣ τὼς αἰτίαως ὠποστρέψαι» --- Ί]ε νε] 
γικήσας καὶ λυθεὶς τῆς κατηγορίας ἵπ Αττῖς9 
Σοτο ἀἰεεβατΙί ἀποφυνών' εἰαρτις ογήέ- 
ηήδμς (ἀεεγοπὲ:ς Πογα ές Τ.. Ι. δετπ, 
Ἐε]. ΤΝ. ν. 1οο. σέ {α11εΏ 2Ο} ο 
01ο ῥαείο ἑωαέείμ ἠ ιά {ρεγὰ: ὅπως 
εφαύτην τὴν δίκην ἀπέφυνε. 

Β 

Ὀ 

ον Χ9. 1998, Αρ᾽ οὖκ ἐπῳδὸςο οὗ όης πέ- 
Φυχ) δει Ὃς τὴν ἐμὴν πέποιθεν εὐοργησίᾳ 
ψυχὴν κρατήσει» ] Οιυοά Οοάεα ἀοῦδαι 
Ῥατῖς. οὐ γόις, Ὠϊ απ]τηοδίη5.» τεςερΙ ΡΤΟ 
καὶ γόης' Σωγέρ. Πες. ν. 499 

Οὖαχ ᾗδ᾽ ἄνασσα -- 
Οὐχ ἵδε Πριάμου τοῦ μὲγ᾽ ὀλβίου δάµαρ 5 ώ 

Τη ΒεεεΠ. ν. 9998 ΙΠΕΠΙΟΤΑΙΙΙΓ Γόής ἐπῳ- 
δὲς Λυδίας ἀπὸ χθονός' αἲτῖςῖτ Ἠαες 7. Ρέε7- 
ρ0η ἵπ άοε». Ατ. ϱ. 115. --- Πίο Εὰῖ- 
ΏοΠΙη εἲ Ρ]εΓοτΙπιαε Οοάΐσειπι Ἱεστίο- 

ὃν πετ εὐορκησίῳ Ῥτίπηις Μαν πο- 
«Ῥὶς ἱπιπιπτανίτ, Ροδυίταιιε ἴπ μΠο Οοά. 
τερειτπῃ» 6ἵ δοβοβατίσε Ἰεεῖιπι» εὖορ- 
νησίᾳ. Ἐαείαπῃ εφαἶόεπι Ἰαμάο. Ίπ Οοἆ, 
Ῥατῖΐ. ασια αάλουίτ 7. 4. δεΠρῖιπα 

νε]ατ επεπάατίοηε 5αρεπιηροδίς: εὖερ- 
νεσίῳ ἀαῦαι 0ο. Έ]οτ. --- Οἶατ, ἔἶες- 
2/5 Ὠθο 88ΠΕ ΠΙΙΤΟΓ, ῥγοσ/) ὦμδίο ᾖᾳ- 
Φεηάωπα ἀθοξιη]ϊ εὐορκησίᾳ" απία «ἴποτιιδ 
Ραυἱο «Πε Ιηδίηταπάσπῃ ἵαπίταπι ΠΙρΡρο- 
1Η πιεπιοίβνεταῖ νε]υῖ ναἰάΙδδΙπἹ η 6. 
115 Ἰηποσεητίαε αἴραπιεῃευτη: οἰιοᾷ αἲξ 
νοεεπι εὐοργησία αβιµα ΠεΤΠέΠέη {.επέεο- 
ΦΓάβήογωπη Γεβρεγέγε, ΓοΤΙᾷ5ΦΕ ΨΕΤΙΠΙ ἐδῖς 
5οᾷ Ιπ ποῖίθ 1]απι ἵΑΠΙΕΠ Ίθσείε Ρροῖες 
τα αἆ /Γεγεή. 1π Ἐὐόργητος, Ἰάοιθα 
ασίχα Σαγέρίάής αιετοίταϊε βαςς1, ν. 
1τ5 

Πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς» ὠσκεῖν σώφρον᾽ 
εὐοργησίαν. 

δεά πες αΙἴοταίῃ νοσεπ ἹΙορειαί ᾖ/7εα- 
ἐᾖίωδο Πϊδὶ Ίιοο ΠΟ Ίοσςο «ΟΠΙΓΟΥΕΤ5Ο 
Ητπαϊαϊη ς νἰάετας αι ἵπ «4εχαμάγὲ 
ένιά. Τ. Η. ἵπ Φεβο). αἆ Βἰαταπι 4”. Ρ. 
3334) Οοπιοεάία Ἰερίσφε. απἱ τατίογες 
νοεες Αιιΐσα5 εκ νετετίοις αἀποτανίτ» 
σπαθηιώίἑεως Ίπ Ο9ἀ,. ΦάΠΡΕΙΠΙΣΠ. ᾖ4{9. 
εχ οι ρετὶηκἰσηἰ Ιρεί]ο Πας οριά ΟΙ. 
Δωῤηκεμίω Ποῖας εποϊανῖ: Ἐὐεργεσία 
(ὰ:. Εὐοργησία") Εὐριπίδης Βάκχαις. 1Εὐ. 
ορκισία᾿ (1. Ἐθορκησία") ᾽Αλέξανδρς Ἑ- 
λένι. ΑὔΌδαΠε ας ποῖ ΥΟΧ γἱάεΓῖ ῥο06- 
5εῖ 5Η5ρεεῖα πεᾳῦε εΧ απα]οσία 5εγπιοηῖς 
εοπηπιεπάθβ]]5. Ουσία εὐπαίδευτος εταῖ ἵῃ 
πσας εὐπαιδευσίων ἀῑεστε Ροιαῖτ ει Βωγ1ρ)- 
αἴει ἵεδιε ϱο/μος ΙΧ» 161. 8εὰ ἀλειτουρ- 
γΗσία” ἀκοινωνησία. ὤτιμωρησία" εὐεμπτω- 
σία" οἳ 5Ιπι]]α πο Ἱεσετεπτιτ», Πὶδί αάίες- 
τνιπι ὠλειτούργήτος εἴς. ἵῃ 1διπῃ Ειὶδδεηῖ 
τεεερία: ΡαΤ τατῖο εδῖ ἵῃ εὐοργησίαω 3Ὁ εὖ- 
όρ)ητος 1οἴπιαῖος 5εᾷ ΦΠΠΙ Πε(Ις εὐόρ 
πητος πες οιάαπαπι φἰππι]α Ειετῖτ ἱῃπ τς 
δι» νΙάετί 4ποαπε ῬΡοτιίδδετ εὐρριησία 
ΡτοΙ5υ5 {πΐδδε {Πι5ίΙαΤΗΠΗΣ ζ:1} :ώΠοίο ϱὐ- 
{1 ἑωσίωγαμάωφε ἀἰεῖειτ εὔορκος αἵ εὔορ- 
κεῖν δεὰ αιἱά Πε ταπάσπα φἰσπῖβσαὐῖε 
εὐορκησία» ἘἙὐοργησία /ΠΟ7Η/2 εἴαῖ ὤίφμό 
{ςεηές θοη/έῶς. 98 5ΙΙ8ΠΙ δὲ ραῖγὶ 6Ώθ- 
ταγεταῖ Ηϊρρο]νιις ἰηποσεπῖίαπ Ροτίης 
Ριοῦσίάτήπα» α Παπ ἵπταπάί  Εοηπι]]ς : 
πιοτάπι εἴϊθπι Ἱεπίταί εοππιεπ(αδ]]ς 
εὐόργητος ἀἰεευατις: ἀε]βία νοει]α οὐ. 
ευεπάμπι αριἀ Ρ/ωαγεή. Τε ΠΠ. Ρ. 

ΝΗη ο 413. 
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Άτα. Ο. εὐόργητος ἄρ ἐστι καὶ πρᾷοςο. Α5- Α ΟνέάΙων ἵπ ΙδίΑ ν. Ἴδχν 
Ρει ἶῃ αἴϊοδ. απὶ Εαεῖε τΑπιε Τετεραῖ 
αἀ]απείαπι ἀῑοτα, Ὠϊοηγδίης Βῤηίο Εηἱ9. 
5ε ἀῑείτασς 

Ἱζαὶ τοῖς κόλαξι πᾶσι τεῖς σκώπτουσι τε 
"Ε αυτὸν εὐόργητος᾽ 

αριᾶ «ἱβεμ. ΥΙ, Ῥ. 96ο Ὦ. εοπΕ, (ασ 
«άαδ. Απίπι. Ῥ. 454. εἲ Ἱπρτπιϊς εκἰπι 
Ίνεάϊαϊ Νοφιιατῖ «Αγ. Μεγέησαε Οὺ- 
φειν.ς, ΨΙ. Ρ. 409. ΡΙΦεῖετ «εῖείοδ» ᾿Ορ- 

νὴν ἆᾳ πιοτῖοι5δ εἰ ἀησεηῖο» {πεαΠεηῖες 
αῑχιι ΤΛερβηέδ. 

Ὅς. 1949. "Εκτεινῶ τοι σ᾿ ὢν» κοὺ Φυ- 
γαῖς ἐζημίουνο] ἵαπ Εἰοτ. Οσά. Ἱερίτας, 
"Ἐκτεινάτις ὢν , κοὺ Φυγῆς ἐζημίουν' ἵτι α)15 

ἳ Φυγῆς οτἶατ Ππνεπίτεεησ» νε]αῖ 4ῑνετ5α 

1εοτῖο «οη»ίάετατί Ῥοβδεῖ», κοὺ Φυγῇ σ ἐζη- 
µίουν» 2016 {8 139 επι/ίο 1 /ῶγε}. 
Εωγὲρ. Οτοδῖε ν 88. Οὗτο: κτανεῖν μὲν 
οὔτέ σ’, οὔτε σύγγονον Έα. Φυγῇ δὲ ζημι 

εὔντας εὐσεβεῖν. ἵπ εά. ν. 454. Πᾶν κέρ- 

δος ἡγοῦ ζημιουμένη φυγῇ- 5εὰ εἴ απΗ5 εχἰ- 

Ίνάπι νοζαι Φυγὰς ἵπ Οτ. ν. 5Ι4 ᾖοηέ- 

εἰώαση «ιώμέέ Φυγαἴσι ὃ᾽ ὁσιοῦν» ὤνταπο- 

ατεῖναι δὲ μή. Ἰπερδεις Βγέρίώής δριά 

Ρ/µαγεἠ. Τ. Π. Ῥ. Π19. Τ). 

Φυγάς τ΄ ἐμαυτῷ προστιθεὶς πάτρας ἐωῆς. 

ἡ]]ῖο θετὶβίτισ πάτρας ἐμῶς» ΙΙ φάτρης 

ἐμπς' πἴτηπιβμε νΙΠΟΣΕ. 

Ὑ9. 1945. -- οὖχ οὕτω θανῇ. -- 1047. 
Τακχὺς γὰρ ᾧὥδης ῥᾷστοο ἂὧγδρὶ δυστυχεῖ" ] 
9Ανδρὶ δυσσεβεΤ. αποά εἰ Πίς Ἱερίτας {π Ρα- 
τὶ. (οά. Βιχίτ εχ ν. 1050. -- 1 μεβοῖ 
Ῥυπρίάεί φεπτεηιίαϊη αεειταῖς {Ιογα ές 
ἐχρτεδδίτ Εροάα ΧΥΗ;, δν 

δε ἑαγάίογα Γαία 16 γοβὲν ΙΙάΠέΠΙ 
Ἱηργαία ΠΙεΓΟ γἷ]α ἀωοεπάα 5411 ᾖ0ῦ» 
ΛΝονές εἰ ὠ1φάε δι βρεί ῥῤογέζην. 

Ῥαπιάεπι αάλίριητ έπεσα Γτασῖεας» ἵπ 
Ἠίρρο]. ν. 713. ΕΠεῖε, ἵπ Οεῖα ν. 1. 
ΑΡαΙΠ, . 005 : 

Μογέεπα αἰἰφιήά «η ορ Ίαν οἱ 
οἱεβίαδ ΠΠύΓΡο 

Ῥ 

κ. 

Οριαίῶ”» Γμσὲσέ νέα εθβΕ/ά 16ζ6Π1ε 

18, 1οί8. ᾽Αλλ’ ἐκ πατρῴας Φυγὰς ἆλη- 
τεύων χθονὸς Ἐένην ἐπ᾽ αἶαν λυπρὸν ἀντλήσεις : 
ον] ΒΠαπο 4 Ποφιε νειδηπι 5δπρία ἴαπι 
ἀεάείαϊ 5098. οἱ Ἱπ Πἰρροϊψίαπι  ἀβδεΠ. 
τει Έπεδειις, ὪΗ τῆεδε χώρας ἐκπείὼν. ὦ- 
λώμενος Ἐένην ἐπ αἶαν, λυπρὸν ἀντλήσεε 
βίον. δὶς 5οἱει Ἱπιετάμια Ραγέρίας ἵπ 60- 
ἄαεπι εἴίαπι ἀταπαῖο Ἰενίτετ πιηῖαῖος 605: 
ἀεπι τερεῖετε  δεπατίοδ: νυΙά, Αἰς. ν. 4109. 
Π8δο. Ηετο. Εμτ. 7599. 756. Πὶδ πο 8α- 
Ώ8 νεοοί πε απὶς αηταῖατ αἆ Ιαὐε[ασϊαΠ- 
ἆᾳ α πάς 5µρτα ἀῑσία 5υΠῖ οἆ νείδΗπῃ 1229” 
ευ]μ5 εδῖ Ἴοησο ἀΐνέτδα τατῖος ΝΙΡΙΗ5 
Ον ΧΝ., 5ο4, 5υµἱι οἱ Πρρο]γά 
ΕαΤΙΠῃ ΕΠΒΙΓΤΑΠΣ, {πηπιογέΓιή Ιπα η, πιθ 
βαΐεγ ῥγοίεοίὲ αὖ µγὸέε. Ποσεζίμε εαρῇ 

οβ/εοε ἀείενιαί αγ εἰ. ΝΙεάεα Φέπεεαό 
ν. 19» πιοτῖε 

241 ρεζως αὐέφ ών φθά ΡγέΡΕΥ ΙΡΟΠ/9 
1/11. 

7Ἴναξς Ρε; ω)ύε εγγεὶ {σμοίας εσεηΣ» 
Ελάῤν ῥ)ΕΣ. ἐηνίδώδ, ἐΠοεγέ {γή 

Τα 564. ν. 1959 νοεεπ αἰἱο Ρροδίἴαπι οἵ- 
ἀῑπε ἀαῑ Ρατῖ Οοά. ΜΠσθὸς γὰρ οὗτάς 
ἐστιν ὦνδρὶ δυσσεβεῖ. ι 

Ώ 
8. 10534. Πέρων γε πόντου». τερκόνῶν 

τ) ᾽Ατλαντικῶν» | [Ἡεδεις Ααοζηιις 

{60-ή/ ραγ «σ-ὸ ᾖες 00/0” 1ες α 41ο 
οἰᾷέ ο - 

ᾖε πε ΓοὐΓΟέΣ ΕΏοογ 170 γούίη ἆ 
Λεγ/άο. | 

Ίπ Εάά. Ἱεσεθαῖιτ», Πέραν γε πόντου καὶ 
τόπων ᾽Ατλαντικῶν ααοά εστι Οοάϊεες 

Ἐ αηποῖ εχμΙδεητ 5εΠριϊ5 τερωόνων τ) Ατ- 
λαντικῶν ἴπ ἀποῦις ἃ δό ο, Ἱπνεπταπο 
τεςτηῖτ {σγανίως: αἲ Ἰο5δ ἆπο 0οαϊ- 
ἐς αεσἑἀιπῖ Ε]οτ. εἰ Ρατ. ϱ αὐίρ5 
ΤΑΠΙΕΠ 1]υιά ποἨ ρτίπιΗ5 τεεερίδδεη., Εδὲ 
Ί]]α οαιῑάέπι ορίίπια ἱεετο: δηρια 4:θ- 
4ὖ6 ν. 746 πιεπιοῖαῖ τέρμονα --- οὐρανοῦ 
τὸν "Ατλας ἔχει. ἵπ Πεῖς. ΕΙΙε Υ. 934 
Ατλαντικῶν πέρα Φεύγειν ὅρωνε δεὰ εδῖ 
ΗΙρρο]γι{ νειδις [εί αδν 

Ὅ- 
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ὍηὍσοιτε πόντου», τερωόνων τ᾽ ᾽Ατλαντικῶν Α κῶν., οκ 6ἵτΟΤΟ ΠτατίοΓΙ ΠΣΙΔΙΠ σεις 
Ἱναίουσιν εἴσω" 

ουῖης τεσοιάαίις αἳξ ασίος αὐῖ Ίδοιοὶ 
Βωγέρίώης Ἱ]ο «4Ποαπε ἆατε Ροτιῖ τερ- 
µένων τ) ᾽Ατλαντικῶν' υὈϊ Ῥοδία ροφθταῖ 
θἰτετυιη 1]. ΤΝΙΠΙᾳ18 α4εο εδι οί τό- 

πων ᾽Ατλαντικῶν πῖπις νἰάρατιτ Ευτὶρί- 
ἆευπιΣ αΗΠΠΙ «1π Τα] ρης ΕτεοΠεΠίες τόπων 
πιεπηπετίηιτ Τταρϊοϊ» Ρταεδέτῖπι «4ειςῇγ- 
Ἰω5; εΧ 4Ο Σαλαμῖνος τόπους Αὐλίδος τό- ῃ 
πους᾽ Πέλοπος τόπον εποϊανϊτ ΟἶᾳΓ. «δειτε. 
Απϊπι, αά «Πετεῇ. ἵ» Ἑ. 39. Ρ. 999. Εμ. 
Γερίάεν αριιὰ /γάὔοη. ΧΠΙ:. ῥ. 016. Δ. 
Ἱήατδγαπη ἀῑεΙε τὼς διωνομασμένας --- Ἱια- 

᾿φπεπάιπι Ρρυίο» 

τὰς μὲν ὠνομασμένας 
Ναίειν Ἱζελαιὰς ἐσχώτοις "Ίδης τόποις. 

δεπέσᾳς ΑΡΔΙΠ. Υ. 436. 

ωναξ νἰζεγε ηάα Τγοίσε ᾖέήογα. 
ναί /ε)ΙεΙὲ σο]α ὑὡἡσάί ᾖσς. 

Τη δορβοεΙ τας]. ν. 1116, εοπ{εςῖβαε 
ἁῑοῖίυτ Πετεμ]ες αὐτεοΓαπι 

Δράκοτα μήλων Φύλακ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις τόπο 

14 εςι ἐπ᾽ ᾽Ατλαντικοῖς τόποις' ατεῖς εΠῖπι 
πηα]!ς ἀῑνες ους αᾳ «1αμίε αζμε 
ηΟ1{εΠ Ρεγί{η6εΏνο {δέμ. Ῥοδτ. Αδίγ. 
1. ς. 3. ἦν παρὰ τῷ ἼΑτλαντιο ἹἨχία Β- 
7 αἱο{Μεπε} ἵπ Οατᾶς. ς. 15 Πηῖς. αϊ 
6ἳ αἰῖς., Ριε]]αε Πεδρετ]άες Ἰρδίις σιΠῖ 
Αταπιϊς Β]αες επῖς αἴῖαπι ΠΟΓΕΙ5 ᾖαῦδ- 
Ῥαιυσ: 

εοὐλαδς βοπηα}έᾳ εὐσιτεγαί {γαι 
ΑΙοεπίζης», εἰ γάτο ὤεβεγαί νεγγαμᾷ 

ὠὦγαςοπέ» 

ΟνΙζ. Μει. ΙΝ, ό45. ἵπ «4ειοῦγὲ Ῥτοπι. 
Χ). ν. 348. οοοζ/ε (Ν. Εείηι. νά. ἵη 
Ον]. Ν. Εαδι. ν. δ9,) «41: πρὸς ἑσπέ- 
ῥους τόπευς (πβὸς ἑσπέροιο τόποις 5εσϊρδίδδε 
Ῥοτίης νίάειης} Ἕστηκε» κίον᾿ οὐρωνοῦ τε 
καὶ «θονὸς "Ὥμοις ἐρεδων. Ἠ]5 αἀάαπτυτ 
7 ρέίαηᾳ ΕἐΧΔΕΠ.ΙΥ. 98ο. πως «4ε- 
124όβωηο ο εν μὐἰ σα γης «41ἱαν «4- 
4:εη1 ῥιέΓΟΙΟΣΦ:/ΕΗ. --- Ἠ15 ]εςτῖς πειπῖπεπι 
ορίποτ ἔαευνπη» αὐ] νη]σαϊαπ αηῖε Ίες- 
Ώοπεπι Ίος η ΥεΙδµ., καὶ τόπων ᾿Ατλοντι- 

δεί. Βούδα Ππταας φετρτίο Ππης 
Ἑωγέρία, νἰἀευίτατ σοπιτίΏιοπά1: τεριεό- 
νων τ’ ᾽Ατλαντικῶν οἱ ἀθάρται ἵπ ρυῖπια Ε1, 
εαῖδα ΡοτεΏῖς εχεοσίἰτατί Εαο]]ῇδ. οιιΓ αἶτο- 
ΤΗΠΙ Ίη δεευηπάα Ρῥταστιι]ετῖξ. ---- Βαεις οπι]- 
5ίδεεπι ΤΠεθεί ὥσπεσαε βἰπη]ία αιιαοάαπα 
αἆ Πμπι Ηἱρρ, ν. 930: 

Ρως ἠδμοίαι Λου) 
ΔΕΤΕΜΡΓΕ 6εµ/ε» {6 ᾖἱοεί {δα ήπιο 
δω1/οία ΠΙΗΠΑΟ «ἐγῤηαί Όσεαπέ ῥία-. 

δὲ5. εἲς. 

Ὑ5. 1957. Ἡ δέλτος ἵδε, κλῆρον οὗ δε- 
δεγαένη» Κατηγερεῖ σου πιστῶ. | ἰπ νεῖδα» 
απ! ρταεεξά!ξ, Φήμας ἐλέγχων ο5τ ἵῃ 0ο. 
Ῥατί5. ἤλεγξας εδι ἵηπ επἀεπ τε ἱπέα ν. 
1359. --- ΠῖΦ ἱεῖα πηΠῖ φἰσπίβσαιϊ νὶάεῃ- 
τησ» Τάδε) ᾖσεσζεςν φΙάά ΟΓἱ0ς ὀήοεγ- 
ἑαν φ10ἱ 10 αεεερᾖέ ἠππογέρίῶς» οὲᾳ 1ε ἄοα 
εσσέ» εἰ {ή ΙῥΙΜΙΗ Λγαεζεα} ο εγὲ- 
226 ῥγοδαλάµ7η αγδιηλεή1. Ἰεξροι- 
ἀεπῖ αἱ Π]πά ΗΠήρροϊγα, 

Ο0δ) ἕρκον» οὐδὲ πίστιν» οὐδὲ μάντεων 
Φήμας ἐλέγξας » ὤκριτον ἐκβαλεῖς µε γῆς 

υδί Ρεῖ πίστιν αγβωηλεηίά 5ΙΠἳ Ἱπτε]]ίσει- 
4» απίδας» ρταεῖετ Πμδίηταπάπι, Πῖο- 
Ότι 1π Ππάϊείο αι ϱΓ ΗΕ” ῥγοα η). 

ὮΒΗϊς, νοσεπι αἀμίρεμς κλβρον» 507111ἱ0- 
31671 Ρτορτῖε δῖο ἀῑείαιη τεδρεχίδεο νἱάδ- 
ΕΗΣ» εἴ 0) κλήρους εἴϊαπι ἀῑσίας, 9 Ἰα5 
ταὈε]]5 ναπεϊπί αἩσατε εκ οὐςδειναιῖ 
ευ αδεραπῖ Ἱπασαταδ, ΤΠ δοττε ρτορτῖς 
ος ἀῑοῖα σαδίΙ5 Ρἱητίπ]άπι γα]ει Ιησετῖς 
Ἠ]πςο Το74µ6ε Πού ο 

Ὁ τῆς τύχης παῖς κλῆρος 

1η Ῥετάίίο ἀπαπιαϊε» πὶ Εαΐῑοτ, Ἐγέρίς 
5 ἀιςεθαϊιτ αρ. Ρ/ωαγοή. Ὁ. Π. Ρ. 965. 

Ε. Ρ. 644. Ὦ. υβῖ ψυχῆς Ρετρεταῖη νη]- 
Ραΐητ; ΔΙσΗΤΗΠΙ κλήρουςο 3ἱνψα τ8ρε]]ής 
Ἰηδοι]ρῖας ποῖαδ» πιεπιογαϊί ἵπ ΡΠοεπίδδ. 
Σωγέρίας Τἱτεδίαν ν. 945. η 

Κλήρους τέρµοι Φύλασσε παρθένῳ φερὶ» 
Οὓὖς ἔλαβονο οἰωνίσματ' ὀρνίθων μαθὼν 
Θάκοισιν ἐν ἱεροῖσίν. 

- Νοδίμπι οἴίαια εκ ΠΗἱρροίΐψιο νετ» 
Νῃπ 5 ΦΙΤ 
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«πι ο κλῆρεν» αἳ ιδεβο]ἑσίαε νετῦα» 7ος. Α 166. Ο. 943. Ὀ. αὔ5. Ο. ὥς ᾿ ἑμαυτὸν 

σοα/ἶσερ αἁπδιῖε ἵπ. Τέ2ω). Ῥ. 131. «ΟΠΕ. 

Εσ. ὁραπβεπ. ἵπ (ή. Ρ. ὁ56. --- 

Οιοπιοάο εερεΠτ, αἩτ δια ψο]μεΓῖξ ἵπ- 

τε]]εεῖα Οομάδίο; πϊτβεί ἀταπιαιῖς Χρ. 
π. ποπ εηυ]άεπι έχρυτο: Ἠαες ἴ]ε εἶιο: 

τυπι {αοῖι ἂε Ψἱτσίωε ππαῖτε ἀἰεεηῖεπι ν. 
δύο 

Μαιευσάσης φχεὶρ» κλῆρον οὐ δεδεγµένη » 

ζατηγόρησε πιστὰ σοῦ θεῖοο τόκος- 

-- ΑιισιτΙΠΙ κλήρους» Ψε]ητ φοτίες ἵπ- 
οετία5. εἲ Τοἵαπι ἀῑδοίρ]ίπαπι ασηγα]είῃ 
πος οὐίάεπι ατίςυ]ο Τεπιροτῖς 1 πεεεας 
Ἠαῦθεῦατ ἀεδρίςαταϊ» αποά πιοΏςίταηϊ Ρτο” 
ΧΙΠΙ8 5 

τοὺς δ᾽ ὕπερ κάρα 
Φοιτῶντας ὄρνις πὀλλ᾽ ἐγὼ χαΐρειν λέγω. 

Ἐς απὶπιί ο«ποαπε υἱ δεητεπιία θεπῖρςῖε 

Λωτέρίώςς ἵπ Ηε]επαε Υ. 7535 

εὔγθες δέ τοι» 
Τὸ καὶ δοκεῖν ὄρνιδας ὠφελεῖν βροτούφ. 

[.ερῖειτ ἵπ Οεά. Τ. δορἠοεΙΗ ν. 014» 
’ -. ο) ο) ΄ - η 

τί δᾳτ᾽ ἂνο ὦ φύναι. σκοποῖτό τις 
Τὸὴν πυθόµαντι ἑστίων, ἢ τοὺς ἄνω 
Κλάζοντας ἔρνις. 

Ὑς., τούο. Οὐ δῆτα" πάντως οὗ πίθοιμ᾽ ἂν 
εὕς µε δεῖ, Μάτην δ᾽ ὧν ὄρκους συν χέαιμ᾽» 
εὓς ὤμοσα.] «δΙί ωἱ ᾖ0ςρ Γαοίαη: έφε 
οπή Ο/11110 120ΥΕΓέΠΊ 9 Φος [εείεγε 11 
ϱΡογ{εδαξ (ρΙαΕΓΕΤΓΕΠΙ οὔς μ΄ ἔδει) 154 
ζμ απο ἀῑεαί άεο {ωγαίαῃ ]γωσέγα γέοίά" 
Γεη. Όιιας ἀεάῖιε Πεπιβίως πεφε Ἱήςο 
σοοπνεΠΙΙΠῖ » πες ΥΕΙΡΟ αςεῖῖνο πείθειν. 
Ωποά Ρο οἷς µε δεῖ Ρταείει Εά. ΡΤΙΠΙΒΙΠ 
Ἐ]οτ. Οοάεκ ἁαδαῖ Ρατῖδ. οὓς µε δεῖ τε- 

πείθω. λεπιοίβεηὴ εδὶ Ῥ. 44δ. Εωγέρι- 
ὅσε Αἱἰς. ν. 937, ἀλλ) ἔπειθέ με Λέγων. α- 
{15 σοµοτῖς ο Ιαοίαπι αἀδειὶρῖα 5! 16” 
γοά0ίο Ῥ. οσ4 Ε, -- Όι Ἠῖς συγχέοιαι 
εται ἴπ Εἶοτ. ἰάεπι 1ῑῑε Οοάεα ἁαῦατ Ίπ 
Μεάεαε ν. 794. Δόμον τε πάντα συγ χέσυς᾽ 
Γιά εδῖ συ χέουσ᾽ ] ̓Ιάσονος Έξειμι γα[ας' 
Πϊς ᾳποαπθ ρταθρῖαϊ συγχέασ᾽ Ἰάσονος" πε" 
αὖθ. ορίπος» ειιδας ο]άφ απ ετας «ασ 

Β ἵηπ «4γοβᾷ. Ῥαςθ ν. 1941. τῷ ἐγχέκεν 
ἐγγέων 5η0φτιετει Λωνεσέως ἵη ΜΙ5εει]. 
Οτι, Ρ. 938. ἸἘκκέας εδ ἵπ «{ειοβ).ὲ 
ΟΙιοδρΗ. ν. στδ. εχ Βωγέρίάςς ῬΡΙή]ουτε- 
τς Ῥτο]οσο» -- μόχθων τῶν πρὶν ἐκχέαι 
χάρω» ίοπ. (4/15ο51. εκρ]ῖσατ, διαφθεῖ" 
ραι τὴν ἐπὶ τοῖς ἔμπροσθεν γεγονόσι» εὔκλειαν. 
--- Συγχέαι τὰ πάντων ὠγθρώπων νόμιμα 
βοτ]υῖτ Εεγοασίέως ΝΙΠ., ο. 136. ξυγχέαι 
-- τὰς σπονδὸςο ΊΗο)άίάες Νο 6. 930. 

6 συγ χέαι τὰς ψήφους» {δαέΜ5 Ῥ. 530 36. 

6. 1064. Οἶμοι» τὸ σεμνὸν ὥς μ᾿ πο" 
κτείνει τὸ σόν.] «40/ ἐγέμ ἑρία γιοί μὲ 
ϱ/ [ιοία σεγεγἐ]ῶ5 φΗα} πε επέραε{ Ἐσι 
η ἴαμῦια5 τὸ σεμνὸν φαοά Τεγείέο ἀῑείτατ, 
Τήςεἐς ενεργές ἐπενὶ { γι» Ον] 
(3103) ερ Ποιο γε βίς πη]ἠ! ἐγὰ1ὲ5 4 076. 
-- Ῥτο ὠποκτενεί Ἱϊο εχ ΙΠο 0ο]. Ρα- 
18. Τεπιρης οοπγεπΙεητίι5 αἀπῃ]ςὶ ὠποκτεί- 

Ὄψει. ᾿᾽Αποχναίει, Ατιϊςϊς ἵπ εμιπάείῃ 5εΠ- 
δΗπι αἀΠιρίταπι» Πίος αποαιε δετίροπά πα 
νιάεραταν 7ο. ΒΙΕΓΦ0ἨΟ αἆ Ἰῇοεγ. Αἴἲ. Ῥ. 
Ζ49 Παπά δαπεημαπι αἰίεγάαπ ΙσποταΠιῖ 
εἳ πε απἰάεπι «{ηἱρλαμίς Ἱ]αὰ αραιά «4- 
{ΛεηΏ. Χο Ῥ. 449. Ὦ. ᾿Ἡράκλεις» ὠποκτενεῖς 
ΣΑρά μ᾽. εἶ μὴ φνωρίµως µοι πάνυ Φράσεις 
κρεῶν χύτραν. (αγοζ ἵπ Εχς. Ῥ. όΟ4ν 
«εάεροῦ, ῥήσπε 1Πό επέρᾶτ»; εκ ΤΕΡΕΠΕ. 
Απάτ ΤΝ, 1» 36, (γ πιε εμεεα» -ᾱ- 

εερί (Λαἰκλέο ἀετεοτιπι αὐδαμε Οος]εῖς Ἐ. εμέ] Τα. ἵ Ρ. 57. ἀποκτείνεις, εἶπεν» 
αὐχ]]ῖος } ΠΟΠ ἴἴεπι αηοά ΕΙΟΥ, συγ χέοιμ”" 
απία συγχέαι Γτεαιεπϊαίασ Ατπςῖς» εἴ πεί- 
θειν ἰδῖα 5ἵΓΠεἴΙζᾶ: πάντως οὖκ ἂν πίθοιμι 
οὓς µε πείθειν ἔδει. δίπιΙε νἰάεϊασ, πεφυνε 
εδῖ ἴαππεης π «ορ. Όεά, 1 Οοἱ, ν. 
14:85. Μὴ πεῖ ὢ μὴ δεῖ φἱρηίβεαηϊ ϐϱ» 
Πίο «άάεγέ ΠΟ σε πύλης «εοεπί. 
σα αἲ αἰίαι]ά αἰτετί ΡαεΓ5µαάετε ἁῑσίτατ 
πείθειν τιὰ » ΕΧ βῖε {100} 46 Ρ. 155. Τ). Ῥ. 

σιωπῶν" τί σε λυπεῖ. οΕεζὲ5 ππό ο{{εΠ{ὲ9 
11ο. 4 5 φαί Ιπιροτίῦπα εδδεῃτ Ίοαμα- 
οἴταῖε πιοἰεδῖ {τεφιεπτίας αἀλίσεσαπτιις 
τα]ία: «Γεορή. Ῥ]ητο ν. 3400. Οἴκοι τῶν 
κακῶν. ᾿Απολεῖο. Πέρα» Πέν Δεγαῄέεγήτς 
{,αοἱαηέ Παρίτες 1Π ἴονε Ττας. δ. 43. Σὺ: 
ἡμᾶς ἐπισφάττεις, ὦ Μῶωει οὐκ ἐν και- 
ρῷ νῦν ἐπιτιμῶν Ἠὶν ἵπ Ητετῖς πιακἰπηί {α- 
εἰο {μάϊεῖαπι Οῤεγεοπὲ, ος Τβίπεπ οἳἙ 

19. 



ν εσυ ασ» αηΕΓΡρϱρο τμ, 179 

Ίδια ϱπρε ἆἀθάί δεγναπάιπι οΙΠΠΙΠΟ ν]άε- Α διβρίσαυαίατ, Ἔρτει πρὸς ἥταρ' πΠἰ νετ. 
Ὀίτμτ ἀποκτεήεις. 

Ἡς. τούς. Οὖκ εἶ πατρῴας ἐκτὸς ὡς τά» 
«στα γῆς: ] δίο νειοι5 εἴίατη Ιεσίτιτ ἵῃ 
Οοάὰ. ου. ετ Ῥατῖς. αμϊ αἆ εἶ τὲσῖτο Πα- 
ει αἀδετίρῖμπ πορεύσῃ. ὮῬτο πορεύσομαι 
νε] ἐλεύσομαι' ἀπελεύσομαι ' ἐξελεύσομαι" 
εἰσελεύτομαι' Αιτὶςϊ ροτῖμ5 αἀλθευαητατ 
εἶωι' ὄπειμι' ἔξειμι' ἔσειμι αιιοᾷ Ἱερίτιτ 
ΠΙΟΧ ΥΕΙ5Ι 10667. ἔσει» {γεαίεγής, ΠΟΠ 
1ΠτεΙεσῖιπι 1ῃ «4γάνλορἠ. Νεδρ. ν. τὲό. 
δεωήώσες Εξειμιο οὐκ ἐξελεύσομαι» λέγου- 
σι ᾽Αττικοί. ἵτπ τεπι δατῖς νι]σαϊαιη πηῖ- 
ηίπιε ἵαππεηῃ νη]σαῖα ἀεάῖτ Τ. 1. ἀᾱ, Τῇο- 
2/42 ή. ἵπ ᾿Επεξελευσόμενος. 

5. τούό. Ποῖ 576) ὃ τλήµων τρέψοµαι» ] 
Ἡ]ρρο]γιας Ααοζηιις 

Οᾖαγδέ αμ ογέηέ α[γενν «οηὲ γους 
726 50ΗΡΡΟΠΕΣ » 

Οµμεῦ απιές γε ϱ/αἱμΟγΟΩΣ (Μαμά νο» 
13 αβαμάομες ὃ 

Ἠεάεαε Βωγέρίάις ν. 509. Νῦῶν ποῖ τρά- 
πωµαι» Ες τεαιάϊτ. Ομο ώμο 116 
νΟΓΙΑ2 9 Φι{0 11Ε7 ἐμεέῥέωη ἐ/αγεαί ὃ «Οπι- 
ρατανίε οἳ αἰία ΙΝοῬί!]/55. 7αμως Ίλουσα Ε]- 
τς Οοπίεεῖαπ. η (αμ, ο. ΝΤ. Ρ. 38. 
Ώρος ποριτο Ίοεο νη]σδαϊα» Ποῖ δὕτα τλή: 
µων, εἁ υπο Οοά. Ρατῖδ. πηιτανῖ ἵπ Ποῖ 

: δᾳ0 ὃ τλήµων τλάµων εταῖ Ιπ Εἰοτ, ΤΠ 
Οἱ. ν. 903 Ἱερίιατ., Ἐγὼ δ᾽ ὁ τλήµων’ ν. 
1993. Τέόνηκ᾽ ὃ τλήµων' ἶπ Ηετε Εατ ν. 
1913. εἴς. -- ΊΠ ν5. 1960». 8ά ἔυνοικου- 
ροὺς κακῶν αἀδεπρίιπι ἵπ ΡαΓἱ5δ. συνεργά- 
πας" αποᾶ εδῖ εἴ Ίη δεᾖοᾖἠδε, ΒΗρτα ΝΟ- 
τες Υ. 417. Οὐὖδὲ σκότον Φρίσστυσ: τὸν ἕυ- 
»εργάτην. ἵπ ΒαςεΠ. ν. Τ144. Τὸν ξυγκύνα- 
γον» τὸν ξυνεργάτην ἄγρας. ΟΠ] ἀίχεταϊ 2υ- 

ναικῶν λυμεῶνας ο 41α5 ἀεεεῦαῖ ε55ε οἶκου- 
ροὺς» ἀοπηῖ αἶπιμ] εὐπι α1ῖ5 πια] ραϊταπ- 
τες ἀῑσίςςε νἰάεῖιτ ξυνοικουροὺς κανῶν. 

Ὑς. τοτο. Αἴ» αἶ᾿ πρὸς παρ» δακρύων 
π᾿ ἐγγὺς τόδε ] Να 4ποαΏε ἀπάππῃ φιισά 
Κε] ξίο Εμῖτ νίδαπι, ΥετουΠα Πΐς αἰφποά 
τεηιῖτῖ. ππάε Ρεπάετεπε ἶδία πρὸς ἧπαρ' 
1116. Ἠτεῃς σεπιίτις ἰπάιείδιις5, αἲο αἷν 
εχίτα νεδυπι «οΠοσατς. δυρριεπάσπε 

Ῥ 

ο 

9] 

Ἐ, 

Ῥμπῃ Π]ιά Ἠῖπο αἰἰεπίαδ., αρίαπι Ίας ἵπ 
φεάς νἰάευατατ», εε α ΠἨτετίς Ἰδτῖς οἱ αἲ 
{αεῖ]ε αΌδοτρτιιῃ» 

Δύνει πρὸς ἧπαρ» δακρύων τ᾽ ἐγγὺς τόδε. 

1ος αά γήοσγα πζώε ῥεΤΑΠάΙν 5ἱνθ 
Ρεπείγάέςο εἰ ἠσεγγπῶς ΗΛ ϱ/0Ρε επργὲ" 
211. Ίοι Πρίαϊπίς ταπῖαπι εἴ Ίταςς δεά 
αΠοτπΙοΗπαε ἀο]οταπ» απ πιεηῖεια 
Ρεπειταῦαπτ» 5εάεπι Ῥοξταε Ρροδιενυπῖ 1η 
ἵεσοτες «ετῖθ 5έπδΙπῃ Π]οταπ ρεπεῖτατε 
ἀϊεσροπι αἲ Ίεοπι Ἠδαιε, γτασίεί 5αξε 
εχεπρ]οΓιπῃ ρΓαεδεδιπτ: Φοββοςίες Α]. 

γ. 051. 
χωρεῖ πρὸς ἧπαρ» οἶδα » γενναία δύη 

ψεβεππεῃ ᾖπεο αές;ΗΗᾶο βέγαπαί σα 
ὀερω ωεζήο. «4ετεβ) ης ἵπ ΑΡΕΠΠ. ν. 4499 
Π)λλὰ νοῦν θιγγάνει πρὸ ἧπαρ. ν. δοον 
θήρας ῥαγαί» εί ΦΕΙΠΕΓ6 ο {γορίά. 
2115 9 

δύγμω δὲ λύπης 
Οὐδὲν ἐφ᾽ ἧταρ προσικνεῖται 

σε 2) ἐεε 1 ζ]ιες ι]ρεγαί αο[ογὲς 
210545. ΥΕΙδΙΙΠ 1173 εστεσῖε οοττεχίξ 
(6. (411 Πέπληγμαι δ) ἧπαρ δήγµατι 

οινίῳ. «4μοίογ ΒΠεδὶ ν. 455. Δύπη πρὸς 
ἧπαρ δυσφορῶν ἐτειρόμην. -- Ἠῖο ποδιτο 
νεῖδι φοπὶὈοί ϱ«ὕοαιε Ρροϊπῖξ Χωρεῖο νοὶ 
Θίγφει. νεῖ. αποά π]α]πι. Δύνει πρὸς ᾗ- 
παρ. --- Ηοππερ. Οά. Δ.Ο 578 Εῦπε δέ 

μοι --- ἧπαρ ἔκειρον Δέρτρο ἔσω δύνοντέδο 
«ροὐομ. ἈΛοά. Π1. 168. Εν ἄλεγεινό- 
τατον δύνει ὤχος. ΤΠ Ἐ ἨπιεΠ. «4ειοῤ) ήν. 
946. ὑποδύεται Πλευρὰς ὀδύνα. εοηπ{. δι- 
7{Ρ. Ἰοη. ν. 66. «Πογαὲ αλοταπαε 
ἁῑεῖα., οπίρας Ίεεῃτ Πῖ απποτίς εἴ ἴτας 56- 
ἀε5 εοπδἰἀεταῖισ.» εο]]εσῖ ᾖ{ῶδέπως αἆ 
Ἠογαί. ὶ Οατπ, ΧΠ. ᾱ. ετ 1 Οατπ. 
0Ο, {, 1ο. Όιπο ἆε Αεδε]γ]εῖς ἁῑοτῖς 
επι {οιπα]ῇδ ΟποπίαΠππα εοπτη]τ νὶς 
1π 5πο σεπετε Πτειαταπα θΗπητας «4)δι 
αδοζ)εσίς ἵω }οῦὲ ΧΝΙ. 12. 

Ὑς., 1ο71. Ἐ] δὴ κακός γε Φαἰνοιδαι», δον 
κῶ τέ σοι] Ῥτο τε Υοει]απι γε Πὶς 4ο - 
οἳε ἁαυαπιτ Γ]οτ. εἲ Ρατ. ΝοΠ ετίρῖα 
πιαΙΊεαι ο ὖλα ἀεαῑτ {. ἨΝοΠ 84Πε Φαίνε- 

οὐκ; 



ον ο ΝασιοὉἳ 2960 ΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

σθαι οἳ δοκεῖν» 5εὰ ορροςίία 5ΗΠί δοκεῖν οἵ Α ἵπ βἰπίοιις σαφᾶς ἵπ Οεᾶ. Ῥ. ν. ού, 
εἶναι. Ουπί πια] εἲ αῖς νιάειί ροτεταῖ, 
ραττ] εεττε νἱάεραϊτυστ» εἴαῖ Ταππεηῃ ντ οϱ- 
Όπιις ΠΙρροϊγίιδ. --- βεαιεπίί ψετευῖ» 
απῖο ἐχρῆνο Πτειαπι σ πτετεςεί εχ Οοά4. 
Ἐ]οτ. εἰ Ῥατῖς, αΜαπι εχ αἰῖς αἴῖαπι Τῃ- 
βετίαπι νο] ήμσγαν. φΦεπῖεπίῖαπι ἀαῖ 
οαπιάεπι Ε]ες, Έμγ. ν. ΠΙΠΙ, ᾽᾿Οψὲ στε- 
νάζεις» ἡνίκ) οὖκ ἔχει ἄνη. 

Ύίς, το74. Ὢ δώματ᾽, εἴθε Φύέγμα νΗρύ- 
σαισύέ μοι] ὩἩκ ἀῑνειίδ νετοί Ἱεσιῖοπί- 
δα5 ορείππαπι Πας πιεο Ιπάϊεῖο ἠζησγα- 
μάς ε]εσῖτ γΗρύσαισθε» εἴ ΠΙΟΧ µαρτυρή- 
σαιτ φηρύσεσόέ µε Ἱερίτατ ἵπ Ἐ]οτ. φηρύ- 
εσθε µοι ΊΏ ΡαΤίΦδ. γηἡρύσεσθέ µοι Ἰζαὶ µαρ- 
τυρήσετ᾽ ἴπ Εὰά. ρτίπα Ἐϊοτ. ὃαρτα γΥ. 
9139 Οὐὖ μὴ παρ ὄχλῳ τάδε ΥΗρύσῃ.» 3έ 
αἰεας. «{ελεῇ. 5ΗΡΡΙ. Υ. 469. Λέξον» τίν᾽ 

αὐδὴν τήνδε φηρυθεῖσ᾽ ἔσῃ» --- Δά 5επίεῃ- 
ὕαπι τεδροπάςπί ἰδία Ηίρρ. ν.418. Τέ- 
ρεµνα [τ ] οἴκων μή ποτε Φθογγὴν ἀφῆ. 
Ἰπ ῬΠοεΠ. ν. ἴδι, Ὢ δώματ) εἶσηκού- 
σατ Οἰδίπου τάδε. 

«Ν9. το7ό. Ἑ]ς τοὺς ὠθώνους μάρτυρας 
, 3 - 192 Γ | 

Οεύνεις» σαφῶς Το») ἔργον οὐ λέγονσε αἨ- 
νύει κακὀν.] ὁε)ο)]σσαρ ιπεποταία Ιεετῖο» 
ἴπ ὁὀμουις ετἴαπι ηνεπία Οοὰά, σοφῶς" 
Πα ἠαμώο ρ]αευῖτ, 5ειοεπτϊ ΡΙαεῖστθα » 

: σοφῶς. Τὸ δ᾽ ἔργον. δίο 5εης5 επίτ: /η- Ὁ 
105 11 ἐεκίες ἑΏνοσαες οαζλίαε. Ἐ,δὶ ἵαπιεῃ 
εοπιπιοάα5 ετἰαπ δ5εῃδης ἵπ νι]σατίς: 
{ά πιωέος Μειίες οὐ) δές ὁ ἔργον τὀδε. οὗ 
λέγονο (4ἴαπε α4εο ἄφωνον) σαφῶς µη- 
ψύει σε κακόν. ᾖΩπο έεεε δὲ ἑαθε]ώη 
Ίος σδἀανέτ πονεῖσαθ. όμαε ἆππι ασε 
εἰαιπαῖ» 5ΐνε ῥεγρέιὰς νεγθές ἐε πε) 
μάζοαι. Ἑ]εραπῖετ «Πεῤῤη]ος Ταέων 
Ῥ. 586. Φιλομήλας » πα η]ξ, τέχνη σιωπῶσαν 
εὕρηκε Φωώνήν, μήνυτῆρος ὠφύέγκτου ἹΠπεπι]- Ε 
Ώηῖτ «οτεῤγίμς ΒΙΙΠΠΕΗ. Υ. 945. Ερι εἲ 
ηἱς ὀξύμωρον ἵἩ ἰδιῖ οὗ λέγον λέγει. νεὶ 
Φβάζει σαφῶς» 5Ίψε μηνύει. Ῥοϊτμεταῖ ιπάῖ- 
οἵπτπι οὐδουτῖς ε55ε νετοῖς αιῖ ρετρ]οχα 
φοπρίηπαΣ 5εά Ῥ]απε νειυίδηπε ρειδρί- 
οιὶ Πἱρρο]γιης Ἰπαίσαυατυτ ἵπ ἴαδεί]α, 
Ῥτορίετεα σαφῶς μηνύει Πὶαε ΤετΙΏΙΙΕΓΙΗ : 
Ία1ε εἰ Λεγερίεµε ἄἴρεγε σαφῶς λέγειν εδῖ 

Ἱπ ορήοςαῖς ΕΙΗΙ. Ὑι 5070 ὓε 1999. εἲ 

” 
619. 7Ι5. 1075 εἰς, σαφῶς Φράσω «πί- 
βήσηὸς «Λερ. Χ. Ῥ. 45ο. Ὦ. 1459. [). 
σαφῶς δεῖξαι Ι)οῴογὲ δέοβεησέα Πρίὰ. Υ. 
Ρ. 950. Β. ᾖΤτεαΠεΠΙΕΓ ἵαπΙΕΠ εἰἶαπῃ » 
η6ο ΠΠΙΙΤΗΠΙ, σαφῶς εἰ σοφῶς α Πυτατι5 
Γιετα ροιπιυῖαία., ομἶαπι αριιά 11105. 41οξ 
ποπιπαῦαπα: σοθῶς δοτιεπάαπι ἵηῃ οδοβἠς 
ΡΠΙΙ. ν. 494. αἳ ἵπ νουδια «{Ιοχίαἠς «{ἱᾖ ει 
1Η. Ῥ. ιο. Ὦ. --- 5εαιεπίες ἆῑπο νεῖ» 

β8ι5 Ἠἱρροϊγιί το78. 79, πὶΠὶί αποφιε 
νἰάεητατ», ας αγζασμάο. οὐδειτίοίθδς 
τεπίατυῃτ 1]]ο5 εχρ[ίσατε /1εσιβίης οτ Κεἷε« 
χω. Ἰπ πιατσίπε ριίπιας Εά. ΕΙοΥ. νίς 
ἀοσῖας Ίαπε αἀδετίρδειαῖ Ιπτεγρτεϊαιίο- 
παπι: Ο1ήπαηη Αὲο εσσεῖ αἰέφμὲν., φιέ Πηεαξ 
Ἰααογ 175 εἰ πεσ πηα]α Γεβίοεγεἰ. ο . 
84η Ιπάίρπυπῃ νἱάεροῖατ Πἱρροϊψιο, δἳἵ 
δα ἶρ5δε οαἱαπ]ταίοτην ἵπ Μα ἴππο- 
εεπς Ιπε]άειαῖ Παιάε πονετσαθ ραίτίδᾳηθ 

ο ετοάμ] ταῖς Ἰαειγπιῖς εἰ Πδτι Ρίοδε(θ« 
τείησΣ Ἡτ αεο κΙσηὶβσατιπι νο]πετίτ» 
ΤΠ νετο Ιαείγιηας 5ε Εηΐ5δ5α ρτοζαδτπα» 
ἱ 620422 ὤῤέεγ {167 ἵπ εΔάεΠΙ πςίάΐδ. 
δεῖ Ἱπαία. 

Ἡς, 198ο. Πολλῷ Φε μᾶλλον σαυτὸν ἥσκη- 
σας σέβειν, Η τοὺε τεκόντας ὅσια δρᾷν », δἱ- 
καιος ὤν.] ΊΤεεί ἐλσε ΠΙΟ πια σὲς οὐ- 
εγε ο Η 1 Φα) ἑωτίως ἐῑδεν εἰ ῥᾶ- 
7ε{έΣ ζσ ἀεεεῦαί γεεγα(ζομε ργοτέφές 
ὃ, δίκαιο ὢν» τοὺς τεκόντας ὅσια ὁδρῶν. 
Ἠκίπη]ε ἀῑεεραΠῖ θεοὺς σέβειν" ἵπ Ποπι- 
ΠΠ. φοεἰεῖαῖε τὼ δίκαια καὶ ὅσιω ποιεῖν" 
το Ο1αΤί59. δίκαιος ὢν δρᾷν Πίο εἱρπίῇ. 
σατὲ νΙάθίΙτ» ο ᾖος ἄέδεγες Γπεεγε: 
8α6ρ6 αιάεπι ᾖὈ/σίο αἰϊαιε «ὁορίοτες 
οριἰπιὶ νοεεπι δίκαιος» ἱπῃπίινο ἵπῃς- 
απ. Ίππο ἵΠ 5δεηδαπι αἀλίοεπις δίκαιος 
εἶ νε] εἰμὶ εἰπεῖν. δίκαιο εἶ ἀντιχαρίζε» 
σθχι. δίκαιος ἦν τὴν πόλιν εὖ ποιεῖν. οὐ Υὼὰβ 
ἐσμὲν ὠφαιρεθῆνχι δίκαιοι. δεά δίκαιος ὢμ 

15ἱΟ 5εΗ5Η Ρραιἱο νἰάετείατ Ιπςο]εητίας, 
6ἱ δίκαιος αριά Ἔτασίςος τατὶρδίπιο οἷς 
«νοκ ες δορἠ. Δηϊὶδε ν. 496. Εωγέρ. 
ν. 186. 

Ὑ5. 1085. ---οὖκ ἀκούετε Πόλαι ξενοῦ- 
σθαι τόνδε προὐννέποντά µε; ] «η Ώο0η α- 
λίήήΣ πο πε βία) «αἠροέ6 ὧἲ 

Λἱσ- 



( 

ΙΝ ΕΟΔΙΡΊΡΙ6 

2446 1 ελέω ὤδήγει. τῷδε προὐννέποντᾶ 
μὲ 5οῖα Ρταεδει Εὰ. Εἰοτ. Πάλαι προύννέ- 
ποντω Ἰωηπσεηπάα δμΠῖν εἴ ἵπ τα]ίος Ίος]. 
τ1οπ/ο5 αριά Αιτίςο5 Φετίρίοζεδ» Πῖ 8- 
Ρυά Τ,α1ἴπος ζμ ή} ΠΟΠΠΙΠ4ΠΦΠΙ πάλαι 
Ῥοπηῖτατ ὤε 6 10640 βγαειεγίίῶ. "ἴσμεν. 
Ιπαυῖτ Εωοοιβήν ἵπ ἡ]. . ρ. 677. 949 
ἔτι ἡ "Ατθὶς Πώλαι οἶδε λέγειν. οὐ µένον τὸ 
ἀφ᾽ Ἱκανοῦ χρόνου», ἀλλὸ καὶ τὸ πρὸ ὥρας. 
Ὦ καστ} µΤε. 641) ΙΠ ΤΕΠΙ ἵη Ἡ. Θ. Ρ. 584. 
τ5» «Εωκιῶίή. δοβρήοε[ει εχεῖταϊ νῦν τε καὶ 
πάλαι λέγω -- νῦν μὲν γὰρ ἔφη τὸ προσ- 
εχῶς ἄρτι πάλαι δὲ τὸ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐκεῖ 
προσεχεῖ στίχφ. 5ΐε ἵπ «ἄγοβή. Ρἰατο ν. 
1549. Ὀὗπερ πάλαι κατηγοροῦσα τυγ χάνω« 
τεεῖε Φελοέ. Πάλαίο πρὸ ὁλίνου. «{Λοιέώς 
Τ,εχ. 9. ἵπ Πάλαι. τὸ ἤδη λέγειν εἰώθασι 
Ἠάλοι. --- ΜΨετοιΙη Ἐενοῦσθαι δὶ νε] Ίδτο 
βἰσπ]βοαϊα Πδα Ποπ Ἰοσοτετατ», ΠεΙΠο τ8- 
ππεῃ ααδεπτῖτετατ Α. απ νετουπ ρτοῖςιις 

ΠΙΡΡΟΙ ΥΤυΜ, .δχ 

Α οἶκτος σῆς μ᾿ ὑπέρχεται Φυγῇς' να]σαϊιπι 
ὑπέρχεται δετῖρῖας ἱεοτῖοπί Οοά. Ρατ. 
ἐπέρχεται Ρταετι]! ἵπ Ἔωγ. ΒΠοεΠ. Ρ. 465. 

Ὑ5. 1900. "Αρηήρεν, ὧς ἔοικενο] Εἐέ- 
1ε; ᾿ἀεογείωήῃ ετο ωέ γαείωγς "Αρηρε» 
ἶνε "Αραρεν» Ίῃ 1,εχίσο Ττασίςο τοά!ϊ- 
τα γιάετυτ παγίως δέδοκται υἳ τεεῖε 
εοτῖσιπῖ ἵπ /ΓΠεεγοβίο νι Ὠουί. ὉΌε 
αῖας ποπηπ]]αδ. Πας εείαπῃ Αρηρε Εοζ- 

Β παπι Ποτίεαπ , αἴηια Ἰάείτσο Ρτοάσοῖο 
α ΠΕΔΙΟ, Ὄβραρε Γτασϊαί τη] 5105 1 56- 
παΓίο5 αθπηϊδίσςε γἱάσητατ. ἀἴνειδοβ Ίτ ἴ- 
55 αἁΠΙΙτΗπ : ἜΑραρεν εδι ἵπ «{εεύ. 
Ῥτοπι. ν. 6ο, ἵαπ βω. Μεά. ν. 16ο. 
ΟΥ. 1994. πὈὶ Ρίο "Αραρεν ὠνάγκης' εκ 
ἀποῦας Οοσᾱ. 1.εἰά, φετἰοεπάμίη 

ἜΑρορ΄. ἀνάγκης δ᾽ εἷς ζυγὸν καθέσταµεν. 

Νοδίτο νετδι ΗΙρρ. Ἱερῖτατ ἵπ Ρατῖς. 
Ἱπαιιάίτηπι Ἠὶς ποῦις εοπιππ]δεῖξυσ, ᾿Αποιο Ο04. "Αραρεν. υἳ ἵῃ Ώταπι. Χρ. Π. ν. 817: 
ξενοῦσόαι υ.Ιταίταδ: Φυγᾶς ᾿Απεξενοῦτο δο- 
Λήοες εχι ἵπ Ἐἶες. ν. 779. Αριιά 6ε71. 
«επ. Μίτοπι, ΨΠ. Ῥ. 745. 19. Ε/ρὲ- 
{ες ΛεΡεο» 

Ποίαν σε Φῶμεν γαΐαν ἐκλελοιπότα 
Τιολυξενοῦσθαι 5 

Ἠ]ίο γής. ἱεπῖαῦαϊ «οὐτῖσετε Ποτιξενοῦ- 
σθοι αὐοά ἵπ Απῖςο οθττε δεπατίο {ετγὶ 
Ῥο55ε πεσαδρῖτ {εαέῤίωςς ειῖ πει {οτ- 
Ίαδξε Παλαι ξενοῦσθαι πιῖπις αΠεπητῃ νἰ- 
ἀεδ]εῦτ» πάλαι επι ἐκλελοιπότα ἵπῃδεῃ- 
ἀνπι ε55ε εοσἰταπτῖ. Πϊς ξεγεῦσθαι δἱρηϊᾶ- 
ςατοῖ ἐπὶ ξένης εἶναι" μἳ 5εῃςδι5 ε5δεί. Ομ 
τε ἵεγγα αμάωη Γεὐ]εῖα αοἱοεππις βΡεγεβτὲ- 
2αΡὲρ Εατεβῖτιτ σετῖε . αριά Ρή6/0. 
εεγαίω ἆε Ψ. δ. Ῥ. 69Ο. 8. ΡΤΟ τῶν πο- 
Ἀυτεφῶν.» εοττσεπάυπι. τῶν πάλαι σοφῶν 
ἑνίους πολλὰ καὶ ἀγελεύθερα ὑπὲρ χρημάτων 
σπράξαντας. -- ΨΕΙΒΙ5 δεηὈκηρ. 

Κλαίων τις αὐτῶν ὧρ᾽ ἐμοῦ γε θίξεται" 

ζοτπιυ]απ] ἆατ «οπυτη/Παπιῖς 5ατί5 ΠΟΙΑΠΩ: 
Απάτοπ. βωγέρ. ν. 758. τίς ὑμῶν ἕψε- 

τα!» χλαίων ἄρα ψαύσει. ΙΏ «4ειεᾷ 5ΗΡΡΙ. 
γ. 0955 Κλῴοις ἂν εἰ φαύσειας. 1η Πἱ 
Γοτπιη]α 98ερὲ» ΡΓΟ κλαίώνο οὖτι χαΐρων" 
ης αριά αἶῖος Ἱεσίμγ» 5ἱο εἴ αρυά ἔα- 

σ{ρίάσπην ----- ἵπ Ν5. 19590. Οὐ γάρ τίς 

ἜΑραρεν. ὡς ἔοιχεν. ὦ τάλαι) ἐγώ. αποά ἵλ 
εοάεπι ε5ι ἁταπαῖε ν, 1474. Ὡς ταῦτ᾽ 
ἄραρεν" εκ Ειρὲρ. Μεᾶ. ρεταπ ν. 425. 
υ0{ ποιες ἵπ Εάά, νι]ραϊιγ, Ὡς ταῦτ 
ἄρηρε. εἰὐ]υς νίοε Ἱῆς ν. 1936. δέδοκτας 
τούργον» εἲ α)οί Εἴθαπαπτει Ἱερίτατς ἵπ 
Μεὰ. ν. 745. ἄραρε Ἰεσὶτ ετίαπι «{μοίογ 
Χρ. Π. ν. Τ61. Αἱῃς5 ἵπ ]οεῖ Εωγέρίάσε 
νυ]ρατιτ ἄρηρεν" πα ἵπ ΑΠάΤοΠΙ. ν. 554. 

Ρ Ὡς τοῦτ᾽ ὤρηρεν Ἰά ο5ῖ δέδοκται. Ηετας]ία. 
γ. 59ο. ΝΙΦί δειιρδετῖτ 11 Β]εςο. ν. 948. 
Κάλλει τε χαΐρων. 4ηοᾶ νη]σαταγ Φραρὼν 
αἶτεπι οΙΠῃ νιτο Ὦ. πιμιαπάαΠ οδι ἵπ 
ἀραρὼς'. ὑπάε ΕΟτπΙαΙΗΠΙ ἀραρότως ' αμοᾶ 
Ο0οὰ. ἆαῖ Εἶἰστ. ἵπ Έα}. Μεά. Ῥτο ὄρῃ- 
ῥρότως Ν. 1103. Σ{16γεΛέο ᾿Αραρότως τοὐί- 
τατ ἁρμοδίως» οἰσφαλῶς' υὓί Ρ]ΗΤ8 Ποῖβῃς 
τησ» εἴ α Οἶ8Γ. ΑαῤΗΠεη, ἵπ πιαεέ 1.εχ. 
β/Φ/0Η, Ρ. 35. 4 

Ε 
Ὑ5. 1ο0ς. Λητοῦς κόρη, Σύνθακε.συν κὔνα- 

Φε. Φευξούμεσδα δὴ] Ου πΙδαΙθ {Π 58: 
πετ "ταβίεοτυη Ὀοτίευπι Ἱεσίτας κό. 
ρω". ῖς αΠοφίε κόρῃ Ὠοτίσαε ΕπΙϊ Γος- 
τε φυὈςϊτυζμη ἐκ 6ο. Ρατῖδ. αῖ ἆξ- 
«ὐε ας ΕἰοΓ. ΕΠ)» ΡΤΟ Φευξόμεσθως, ἆα« 
τεὶ Φευξούμεσόα πο Ἰιος αιἰάειπ τερτῖτ]ς- 
τε ἁμοίτανί: αὐ]α Φφευξεῦμαι Λιτῖςϊδ ετἶαπι 
Ρ]αξμίςδε τεςοΓάλῦαξ, β4ερίας5 αραιά Τ{α. 

οο εἰ» 



4δα τοις νυ, 

αἶσος οὐν]ππῃ. 
Ἡδίτα Ηπι ἃς Θῶκος. -- δαερίαδ αιῖεπι 
Όῖαπα ἀἰοϊτΗΣ Λατοῦς κόρα᾽ τὰν Διὸς κόρων 
Κλήσαμεν "Αρτεμιν» ἱρσίμς εδι δωγρεαἰς 

1ρ1. ἵπ Αυ]ν ν. 152ο. οδεᾷ 1 εππίπε 

Οιοτῖ. Ἠϊο νετο κόρ πεπήπὶ ἴεπιετε 

νἰάεδίτατ πιηϊαταπι» ο Πτα τε]ῖεία. {οι 

πια αἷι Ὠονῖεα συγ»ύγαγε" αἱ αὐἰάεπι 

Ρ/γγπὶσμὲ Ίεβειῖτ οὐβεγναιίοπεπι Ιπ Εοἱ. 
Ρ. 10Ο, αῖ αἆ Ῥμοεπ. Ποϊαία Ρ. 8. Εαγ. 

ΑΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΟ 

Θάκος ἰἰδάεαι αεφΠα ΕΗῖξ Α ψατε χθονὸς ] Πάπα ᾳποφίε γειδπῃ δαἲῖς 
αὐδηχάς ὠεγέρίο Δὐπιοιήτ Χρ. Π, Υ. 1594) 

Δεῦτ) ἴτε», κοῦρᾶι9 καὶ κατιδοῦσαι νέκυν 
Τ[ροσε/πατ᾽ αὐτὸν , καὶ προπέµψωτε χβονὸς» 
Ως οὔποτ) ἄλλον τοῦ γένους ῥύστην , Ἰῶ» 
"Οψεσθε κείμενον. 

τοῖς δεμππάεπ δΗρτα Ῥοειεταῖ ν, 6856. 
Ῥομ]ο απῖς ΟΠΠ . προσφθέγγομαι 

τορθρῖ Ρτο Επίητος φμία Οοάΐσεδ ἵπ λλαια 
Τρῃ. ἵπ Έ. ν. 790, "Ω συγκύναγε» καὶ Βεοῖοπεπι εοηδρίταραηῖ. 
συνεκτραφεὶς ἐμοὶ ο Ω, πόλλ᾽ εἴα. ἴπ Ιδίαιι 
οἰᾶδδεπι {οτί Ῥαπόνος τεξετεπά η» ΠΟΠ 
πο]εηῖε ΦήαγΚἰαμάο ἵῃ Ε1ρ. δΗρρὶ. ν. 
49ο. Τάπεδον εετε Ὠοτίεμπι Τταρίεος 
Ῥτοῦαδςε ἴεδῖῖ5 ὁ/ερήαπως εοῖ Αγ5. 1η ΓΗ" 
φἠπεδον» ὅπερ οἳ Ἔραγικοὶ διὰ τοῦ α Φασὶ 
Δωρίζοντες. 

ΝΑ, 1905. Ω πέδον Ἐροιζήνιον» ὡς ἔγκαν 

Ὑς, 1109, Η µέγα μοι τὸ θεῶν Μελεδή- 
μαθ᾽ ο ὅταν Φρένας ἔλθµ» Λύπας παραιρεῖ. | 
Παραινεῖ» αιιοὰ εδῖ ἴπ Οσο. Ε]οτ. ει Ρα» 
τὶδ. νΙτίοδηπι αΠΙάεΠ» οτἰτὶ ἵαπειπ Ῥρο” 
τυῖτ εχ αἰῖα Ιοο[ίοπε Παραίνυται" αἴηιιε αἆ 
Ί]απι νειφης ἵΠ αΠδίτορΙε οἶίπι αεςοΠ]”- 
πιοζατὶ: αοἰναπ] εθγίε παραιρεῖ ΤΑΙΟ Τ6. 
ρετίεῖην Σ΄ ΓΠεγεβίας Παραίνυται» ὀλίνῳ 

θ/βᾷν πὀλλ᾽ ἔχειο εὐδαίμονο } ἰπ Ερίςίαπῃ- 6 (156. ὀλίγου ) ἀφαιρεῖται. ϱγορεμράώ! αμ” 
πιαῖε Α σὲ Απιπο]οδίαε ῥέγαέοπές 

Ἡ Τροιζὴν ὦναθὴ κουροτρόφος » 

α]ϊο Ίοηδε 5εΠ5 ἀῑείτατ, απ ΄Ῥμάϊσο 
ἨἩϊρρο]γίο που] ἵεττα ῬίπεδεΓε Ίοε2ε- 
Μία Ίοσα Ππουπάϊδδίπια, ἵπ οὐἶδις απ 

ῬοδεΊΐ ἐγκαθηβᾶν» ἑεπρώς {μηνες εἰδ- 

{μεν οοΏτµηέ}ε. Ππνοηίοιι5δ Βεῃθ. πιοτα[ῖ5 

ἠβητήρια ετηπῖ ϱ}/ηα5ά Δε Ἠε νεὶ 

Ἱπρεϊπιίς τεβρ]εῖϊ Ερρο]γίΗ5: ραῖ5 δα» 

4. Ἱππολύτου καλουμένου» δΗρείεῖαῖ εἴ 

Δοτατε ῥαωσαμίαε Ἡ» Ῥ. 197. Ας ἶοεα 

φοἰωριαγέα » εἰ 7ος) σε» ἀἰεεῦαῃ- 
τὴΓ ἠβητήρια" 411δε Ε/εγοαοέο 5Η ἐνηβητή- 
ρια 1. ς. 193. πδί απαεάαπι ποϊαῖα 5υηζ. 
ΘΩυαπάθαυ]άεπι .οΏσς αΠδΙ ετσι αά» 
Ἠιουῖε ἐνηβῆσαι» 111. ϱ.79., 5Η8ΡίςΟΙ Ιάεπι 

Ἠ]πά Ῥοδυ]ςςε Ἰ,. 1: Ρ. 41ο 01. Ρτ86- 

τοτ οἷίαν ἵπ οτα ΠΙΥΙεπες ιπατ]ίπια Γμἱ9- 

/εγέ..--- Ιδῖα δατῖ5 ο]! δη» εἲ δε( ΕΠ» 
Έμπα δομϊεηί]απῃ Όεπε πμ {/εωζῥίως δὶς 
νιἀείισ εχρΓεβδίδδε: «Εὲ εκ «Ρε εο]« 
οερεγέηη 1ε α)ζγι]ζ εἶγεα αγέμαιῃ ῥγ0- 
γέεέ{Ω72 εεγΙ 1)ήεβίδεγε 5ρε ἑνίαᾶ 
7115 116 7417 οεὔώσ ἐπ ΤογΗΗλᾶς 
εἴ /αοία ο 12έο. Ἐύνεσιν δέ 

τιν ἐλπίδι κεύθων» { Λείπομαι ἔν τε τύς 
χάῑ / Θνατῶν » καὶ ἐν ἔργμασι λεύσσων. δὶς 

Ῥ Πὶ νειδήδ» αμίηΙΙΕ 18 ἵΠ αητίδίτορ]α Τ6- 
«ροπάεπῖ » ἀἱδροδί] Ἱεσπητις {π Οοά. Ρα- 
τἱ6. -- Ίπ γείδηπι7 δἵτορ]μεδ, Ρίο ὤλλοτ 
ὠκείβεται» Ἱεεερὶ ὤλλοθεν ἆμ. εχ Οοᾷ. 
ΈΙογ. εἰ Ρατίφ. --Ὑε]ιτ ρίαπι Ρωγέρίαες 
φεπιεπτίαϊη ἴτες Ῥτίπος Ἠιηῖμ5 βίτορ]ες 
νειςι5 εχείζαξιὁῥο/1αο1ες η Αραπι. «4ειοά)- 
{ὲ ν. ιζι. Ἀεειῖηδ Π]οταπ Εξ 5ΕΠΙεΠ« 
Όσσα ΦΕΠΣΗΙη 1μαίπης Ἑτασίειις ρετεορίϊῖ, 
αυ] Ποια. δἱπη]ία Οποσηπ {ποῖτ 1 Ηϊρ- 

φε ἀἰσυΠῖιΓ λουτρὼ συνεχῇ » παράδεισοί τεξ, Ροϊγιο ἀῑεεπτειῃ» ἰδῖβ αοαμε ἵπ πιά 

καὶ ἄλση., τὰ μὲν Φύσεως ἔργα » τὰ δὲ ὧν" 
θρώπων τέχνη” πάντα ἐνοικῆσαι καλά. εΟΙ5]- 

5ο τέχνης» πάντα ἐνηβῆσαι καλώ εηοία 
οογίάηά γολαρίαίὲ {νεο Ἠληο εΠΙπι 
πανο νεςτ ῥραυίο απῖε ΊΗνεπες νεπίδςε 
ἀϊειπτυς ορυ]επτὶ Μεγπιπαεί, διαθέσθαε 
φὸν τρυγητὸν ἐν ξενικῇ τέρψει θελήσαντες. 

Ὑς. 1009. Προσείπαύ) ἡμᾶς» καὶ προπέµ- 

τεεῖοῖεπι Υ, 974: 
4 

ᾖομηάα η 21ο. 
δεσα) ώς αδει» 20 ορ έέως 
Α/οαέε ἐοήδ. Φ0σΜή 18 ές 
Κε ας ο 0176 1/0 
Δογίώπα 7ε6Μ19 αραγφρλέφωο αρ 
«μέγα εδεσς» βείογα ἤονεη»ς. 

Ἐλάεπι 8επιρες ομΏ {ωςῖτ ἱηίοτιμπαῖο- 
ΤΙΠΑ 



ΙΝ ΠΟΒΙΡΙΡΙ5 ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΝΜ, 403 

ΣΙΠΙ οὐετεῖ. ΠΟΠ ΠΠ ε5ῖ αΠαποῖίε Α ΟιΑπι εΧ πο Οοά. Α{ωησγανί ΤῬτα 
οὐυνίαπι ἵῃπ Βωγέριηες Ἱταροεάϊῖδ., «ΕΠΙ 
τεςτε ιοῥοίσεέαι απἰιηαἀνετεῖε ἵπ Ἠας δἵτο- 
ΡΙα ΙοᾳΗεΠ/εΠΙ εΧ 5018 ΡΕΙΟΠΔ. αἴφιιε ϱα 
ἀῑεεπῖεπι αὖαε πιυΠετίρης οµτίε ΤτοβΖο- 
ης πιπις «οπνεπίτεη. ἶη βω,έρ. Ηςε- 
«ὐῦα γν. 4δό εἲἴ 5εᾳᾳ. Πη]ης ςἰπι]ίς Ιδσί- 
τησ αε ἁῑνίπα Ῥτονίάεπιία ἁμοϊιατίος 41δε- 
/ῶβογας Τ.εΡ. Ῥ. 1959 τὸ παρ) ἐλπίδᾳ καὶ 
δίκην εὖ πράττει ἢ κακῶς ἐν ἀφασίᾳ τὸν 
Ἐὐριπίδην ἐποίησε, Τίνος ή τοιαύτη τῶν πε- ῃ 
βιγείων διοίκησις. Παῦει Ιδίάεπι εκ Ρετάίτο 
ἁταπιαῖο βωγ. Ίαις 5οηϊεπτίαπη : 

Ἠολλάκι µθι πραπίδων διΊλθε Φροντὶς» 
Εἴτε Τύχα. εἴτε Δαίμων τὼ βρότειω κρα{νεῖ» 

οὔαπι πηϊΏῖ φατῖς Παπαι οὐγειδαίαπι Οσω- 
ασμο δια δετδεητ! » 

6 σερε η αμόραη ἐγαπέ οεμ[εμέα 
{2έ{Ε719 ἐἰο. 

δδοία 4ποαία θυπῖ ἄε (ταεείς αιἴαα ἶ,α- 
εἶπα {εεῖτ ἔηπηίωςς τν 

Ἔρο ὨὈεύη 6επµς ἐστο 5ΕβΕΣ ααὶ εἰ 
ἀἰσαια θε]. 

δεά εος 0 ΕµΓάΓέ οβέποΓ» Κι] ἆσαέ 
ἠωπισηιη δες: 

Λία κὲ οΓεΜ{ο ὀεό δομές οί, Πηα]ε 
2η); Φ0ά 1110 ἀδένὲε 

Ὃε Ὠεῖ ἵαπιεπ ρτον]ἀεηπτία» Ἱεπία αἳῖ- ό 
4ΕΠ8Β. 5εὰ εετῖα δοεϊεταπι νἰπάϊσε» ἀῑσία 
φυπῖ Βαγὶῤίης ρετερτεσία: Ττοαβδίη ν. 
987, 

πάντα γὰρ δι’ ὀψέφου 
Ῥαΐἴνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ ὀνήτ) ἔγεις. 

4ο Ρῤμαγεδως, ΤΛεπησή{ά5 αΗῑαιιε 8α6- 
ϱ5 τεδρὶεϊμηϊς γἱά. εἰεραητῖθς, νΙτ ησει 
πῖϊ, απεπι Πὶ5 Πτετίς σταϊη]απυτ, 7ο. 
Τουβίως Ἐπι. ἵῃ Μζε 1» Ῥ. 104. ἡ Δίκη» 

σῖνο καὶ βραδεῖ ποδὶ 
στι Στείχουσα » μάρπτει τοὺς κακοὺς ἀε) βροτῶγν 

Εωτέρ. 1η δίοδαεί Ἐε]. Ρ. 9. εᾱ. (Το). Ρ. 
193. η εἰπδάεπι Εἰοτ]εσίο Ῥ]ητα δΗΠΙ 
εκ ρεταῖτῖς Ττασοεαἰῖς βωγέρέακς ἵπ επι” 
ἄειη φεητεηἶαΏ) ἀῑςεῖαν 

Ὦδ. 1114. Καὶ ὠκήρατον ἄλγεσι θυμόν'] 

Ρ κασιν. 

ὦφήραον τεδῖ]τιῖ», ΥοζεΠῃ ὠκήρατον ΡΙᾶξ- 
δει Εἶοτ. εἴ Ῥατί, 1 41ο αἀδοτίρῖα |Ιέ- 
δυητισ ΙητετρτεϊαπιεΠἴα » ὤφόορον., ἀήττητον" 
«4η εωγὲς γσοµ/ 8ἱς ἀϊσετε ροζμ(ξς 
νε αὖὐ οπαπέ ἠμοίω ΡΗΤΗ» θἳ {εογγαβ- 
14: 4 Ροδίτετηη νοςθ (Ἄρεγο Ρ/αοπής 
ὠκήρατον Ιπῖεερτείϊατιτ 1π Τπιπεο, ΕΡο5ε 
παπο νίίαπι Ῥεβτς ἔπτυτα ἀῑείτατ ἀκήρα- 
τος ὠλυπία «ετοβίπέ ὠοστε ΠΠ. Ῥ. 164. 
ὅταν ὠκήρατος καὶ καθαρὺς ὁ νοῦς ἐκκριθῇ" 
πε φεγὶρδίδ5δε 5ιδρίςοι «Ποποβρβσμίεη Κ. 
ΤΠ. ΥΠ{, ϱῥ. 149. 1Ο. ᾳθὲ (ὥσεγο 5ἷς 
1, αΏπα Γεεῖτ ἄε Φεπεςῖ. 6. 339 Οἱ ο”ΥΗὲ 
σώμηήλήέοε οοΓβογές (αΠΊΠΙ5) ἠδεγαίτέδν 
ῥώτῶ» εἰ ΣΠέέδεγ εσσε εοεβὼρεἰ. ἆ δέ γε τῶ 
σώματος κρᾶσις μιαίνει τὸ καθαρὸν τῶς ψυ- 
αῶς» ἃῖ αἲἲ Ομαίως ἵπ ὁοδσεὲ Εκ]. Ῥ. 4. 
{. ΚΊρες αηπϊπηϊ, 5µ0 ϱ8Ι6εΓΕ οἰβὶ5ίς 5ΗΠΓ 
εὐ{ΡΟΓέΔΕ ῥέδέέξε 4ᾶεαμο ἀῑείξιισ 6οΠεγέ- 
1 ᾖσόες 7 Αγσίῶο Αεη. ΥΙ. 737. εἲ 746. 
πδ Πδειαταδ απίπια5 οναᾶϊτ ὠκήρατος. 
Εκϊπιε πιεῃς ἀῑνίπα ἀϊῑσεῦατιας ὦὠκήρατος" 
εἴ 7ἐᾷεο ζ.οεγο Ρ. 547. ν. 7. τὸ τῶ 
παντὸς σῶμα ὦκήρατον τῶν ἐκτὸς κηρῶν. ποϊ 
φοτ]ρδίδ5ε ν]άευίτισς» πε Ἱπέτα δοπ]δίςε Ῥ», 
δύις Τι. πολλαὶ δὲ κῶρες ζωᾶς' 5εἀ εἰ ἵπ 
1Ηἐρῥαγεβέ Ἐταριι. ὡκούάαεσπο ῥ. 574947. 
πολλαὶ κἾρες κατὼ πᾶντα τὸν βίον πεφύκαντιν 
εοςγή{μ5 αριά Ειωπιάεπ Ῥ. 6845 4 
ὀγενεπ ΝΙἴΑΠΙ Πμπιβπαπι ἀῑχίτ πολλοῖσε 
(πολλᾷσι δετθεπάμπι εκ ὁοδαεί Οοἆ. 
495. Ρατίς.) τε κηρσὶ συμπεφυρµένην καὶ ἆ- 
μηχανίμσι. Ρ]αΐο Ι,. ΧΙ ἆε ΤΤ.. Ρ. 037. 
Ὦ. Πολλᾶν ὄντων καὶ καωλῶν ἐν τῷ τῶν ἂν" 
θρώπων βίῳ. τοῖς πλείστοις αὐτῶν οἷον κῆρες 
ἐπιπεφύκασιν αἳ καταμιω[νρυσίτεκα) καταῤ- 
ῥυπαίνουσιν αὐτώ. «Ποπεγεα ἴτπ Π. Μ. 905 
ετ δεᾳᾳ. υε]ητ {πτερτειατας Τήεοβοπηρας 
ΔΡ. (επι. «ελ. Ὀττοπιν Ἡ{. Ῥ. Ζ49. 1ο. 
τοσαῦται» πο ιἶξ, κ ρεε τῷ (βίῳ παραπεφύ- 

ὧ6 Ρ/αομίς Πιά, ρἱατες εκρτεδ- 
εετωηῖ. Ἡοσεπ ἴτασῖαῃς ὠκήρωτος Ο]ατ. 
9. ΚιῤηΜεΜΙως αἲ ΤἩημαεὲ εκ. Ρ. 11 
19» ἀμοῦις Ί]απι ερἰσταπιππατϊς εχίπιεῃ- 
ἀθπι ρηῖαραῖ» ὤφνηράντους εἲ ὦγνήραντον 
εοττῖσεῃς» ἵπ α{ο5 ὦκηρασίους εἴ ὦκηρα- 
σιον Ἰεσεπάαπι πιοπυῖς 7. Τουρίως Επιεπὸν 
ἵπ δω αἆ ν. ᾽ΑἈκήρατον. 

Οο ο 5. 
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Ψς. 1115. Δόξα δὲ μήτ᾽ ὠτρεχὴς Μήτ αὖ ΑΛΕεΓ ἑπηημέρης», Ἐχοτεῖϊ, απ Εωγίρ, 
παράσηµος ἐνείῃ.] Δά ὠτρεκὴς αἀδοτιρῖαπι 
1η Ρατίς. 004. ὠκριβής' ἨΗπίς π]ῖεσαπι 
νε] 1ραῖις Εωγέριώς ορῖαϊο ΤΑΙΙΟΠΕΙΗ 4 
ἀῑάϊτ 6γοίέως ἵη Έχς. Ρ. 55ο. 

Λες 0/ΠΕΑ ἠσίεαί 26/1» 
Νεο εἶῶγο 1η1ἱ1414 {000 
ρύεμάεμς ἐηγίαίαπε ἔγαᾖαλ. 

Οποά εχρετίαπι 8ε κἰση]βεαι Βωγὶρίὴς 
ἈΠεάεα ν. 595. 

. οὗ νῦν µε πρῶτον» ἀλλὰ πολλῶᾶκιό» 
Ἔβλοψε δέξα » μεγάλα τ᾽ εἴργασται κακά. 

νἰτευτίθ 5 ει δαρίεπτῖα εἶατὶ » Ψ. 505» Φθόνον 
πρὸς ἀστῶν ἀλφανεῦσι δυσµενΠ. ---Βιότου Σ᾽ 
ὠτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις ΠΕ(Ιε Εῃαεά(αε Ρἱᾶ- 
εεῦαπῖ τυττ]οί Ηἱρρ. ν. ού. --- δεά Πῖς 
ὠτρεκὴς δόξω Εδῖ ἐπίσημος» σι παρώσημος 
ορροπίτησ: νἱά. ὁσᾖοί. ἵη Εωγίρ. Πες. ν. 
375. ὨὈ] γεῖε παράσημον ἀργύριον κυρίως 
εςςο ἀῑεῖῖιτ παρακεχαραγ µένον.. ΝΜΗΠΗΥΗΕ 
οἷς σα )1εγ1ὲ ρτορτίε νοεαυλητατ: Πες» 
οβίως. τῶν νομισμάτων τὰ κίβδηλα Παρόση- 
μα λέγεται. αἶ]ας ἀῑεΙῖ γοµίσµατα παρακε- 

κόωμένω" παράτυπα᾿ παραπεποϊημένα" 4ὖ8ε 
σπα απο αἆ οἶία τταπςξετηπίάτς αά 
Ἠοιηῖπες ειῖαπ Ιπαϊεαπάος. απῖ ααάεπι 
8ἱΠῖ τεῦ πονηροῦ κόμματος. --- ἵπ 5εηυεῃτ]- 
Ῥη5. Ῥώδια δ) ἤθεα τὸν αὗριον Μεταβαλλο- 
μένα «χρόνον αἶεὶ Ἐίον συγευτυχοίην' αποτηπι 
Φεηςηπι (αγοέίης εχρτεςςῖτ εἰεσαηῖετ. 

Λάογει σεά Γαεϊζες ᾖαδεης» 
Σε Φος ογαΣ1έπα ΠΑΟ )1εγ 
{πηηπὲεί νΕΠΛεΠς ἄῑσδ» 
Τωΐο βεγ/γµαγ οἑζο, 

Ἡπ]άππππα τῷ διευτυχοίήν αριῖας εοπρτΠε- 
τοι 5εἆ αἰτετηπῃ , αοςά τειίπεητ Οοάΐςες., 
εχρ]εκηϊ εἴ δεᾖοβίαρίαε: Δά Μεταβαλ-ε 
λομένα Ἱἱερίτας εἴ ἵπ Ρατ. 00. ἀὠντὶ τοῦ 
µεταβάλλουσα. "-Τὴν αὔριονο ε/ζ54411432 
ὤέεπι Γτεαμεηῖοι εἴῖαπι ΄τασἰεὶ πιεπιο- 
ταΏῖ» 9105 ΠΙΣ(Πςη αἲΌίττοτ ἀῑχίδδε τὸν 
αὔριον Ἀβόνον 5εὰ Πες ὥριον ἴοτιε χρόνον 
ἀἰχεταηῖς Ρυΐστα ἴαιπεαη Οἶατ. (ή6)6- 
νὲ} νιἀερίῖτιτ εοπίεεῖητα ἸΙεσεπιῖς, "Ῥά» 
δια δ ἤθεα τὸν ὥριον Μετοβαλλομένα χρόνου 
αἰεὶ --- ππογε [ελεος (επβεσίέγε σεΏι- 

3 
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Ὑς. 1150. Οὐκέτι γὰρ καθαρδν Φρέν ἔχω᾽ 
παρὰ δ ἐλπίδᾳ λεύσσω]] ἵπ Ρατ. 004. εἲ Εἰοῦ. 
Τῃ α]ῑῖ εταπῃ ]εσίτατ, πσρ᾽ ἐλτίδ» λεύσσων᾽ 
πηα]ε» τεοτα ἵη θοάσπι αἀθεηρίηπι αἲ κα” 

θαρὰν., ὠτάραχον' φυοά 6ἳ δε/ο/έᾳ ΡταεδεΠΕ 
νι]σαῖα: παρὸὼ ὃ ἐλπίδω λεύσσω» Ρεῖρε» 
ΤΠ Ἰπτε]θοῖα», {εσείς εκρΗειΙῖ» Ἡτ 
ορογίεθαῖ» ϱ/ΕΙΕΓ ἐπορεείαΓἱ0ΠέΠΙ {επ 
7ες ενεμέγε γ/ώεο» ἰάεπι πιοπυῖς 2η έμ5. 
Δριιά ἄ4ιβεμας. Τ,εσ. Ρ. 103. Εωγέρίώσεν 
ἶγε ΌΏεέως» ἱπαυῖῖς δε Γογμᾶ» 

Παρά τ᾽ ἐλπίδα καὶ παρὺ δίκαν 
Τοὺς μὲν ὧπ᾽ εἴκων ὠναπίπτοντας 
"Ατερ βίου» τοὺς δ εὐτυχοῦντας ἄγει. - 

5. 1101. Ἐπεὶ τὸν Ἑλλανίας ᾧ ανερώτω- 
τον ὧστέρ) ᾿Αθάνας Εἴδομεν εἴδομεν ἐκ π.ιτῥὸς 
ὀργᾶς "Αλλαν ἐπ) αἶαν Ἱέμενον.] Αά Φανερώ- 
σατον 8Δ5ετιΟΙΤΗΣ ΤΠ Ρατίς. 004. ἐπιφκνέ- 
στωτον. ᾿Αθάνας., Ῥτο ᾿Αθήνας, ΡϊαεὈαῖξ 
Εωτισίή. ἵηπ Π. Ε. Ρ. 388. 49. μὈὶ» αὶ δὲ 
Τραγωδία» ἴπα α]ξ, τοῦτο (τὸ ὠλίγκιον ἁφτέρε 
καλῷ ) παραποριήσασα Φησί τινα Ἑιλλανίας 
Φανερώτατον ἀστέρ᾽ ᾿Αθάνας», ἤγουν ἀστέρα 
τῆς παρ Ἕλλησιν ᾿Αθηνᾶς . ταυτὸν Σ᾽ εἰπεῖν. 
διάδηλον ἐν ᾿Αθήγαις αἳ παρονομάζονται τῇ 
λΑόηνᾷ. Ψετοοταῦα ΦΕΠ5ΙΗΠ1 τθεῖε ΕΧΡΓΕΣ- 
εἷτ, ---- Έουπιαπι Γοτῖσαπι ποπη]ηϊς ΜΙπεΙ- 
νας ᾿Αόάνας ᾿Ττασϊςϊ αποφπε 5μἱς ἵπ 5ε- 
ποτῖῖς αἀπ]ριίσδε πιοπίταπι ΕΕ αἆ ΒΗΓο 
ῬΠοεΠ. Ρ. δ.-- Ἑλλανίας πιεπ]ηίτ Αβάνας" 
Ὁἱ Οοσϊπτμίας βοφίςσ]ες Γεγοβο(ὲ Ψ. 6. 05 
θεεὺς ἀῑχὶτ τοὺς Ἑλληνίευος" «είαμις εἴϊαπι 
Ἱπ Ῥ. Β. ΝΙ. ε.!, ῥ. 4. Χα. ς. Ἱ, 
ϱ σ]Ι4. --- ΟΝΙδΙ Ἑλλανίας ἀἰκὶδοει Εωγὶς 
Λίάες Ποῦ αΌδητάα νἱιάστί ροϊμεταῖ Ιεστίο 
Οοα]εῖς ΕΙΟΥ. Φανερώτατον ἀστέρ᾽ Αθήναις. . 
οἷς Φέγγος ᾿Αθήναις ἀῑχῖςα νιάετας «4- 
σέσρλαπεΣ» επι ἵπ Εµαιμίτ, ψεῖδις τοῖτό 
γἱτοβίβείπιε γη]σαῖης. 

ντο ταῖς Ἱεραῖς γήσσις ἐπίκουρε» ασαὶ Φέγ- 
ος ᾿Αὐήναις" 

αμάεςεῖοτί ἔοττ οοπϊεστυτα Πμπο ἵῃ πιο- 
ἁππι τεὐΙπτερταρίτηςς 

Ταῖς ἡμετέρωις ἐπίκουρε Φανεὶς νήσοι» 
καὶ Φέγγος ᾿Αθήναις. 

ες 
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ἐκ ἡμετέραις ἵαπτατ τεΙεΓΗΠ τέραις ᾿οεῖε- Α ίσιο. αἆ ΓΠΙαγρ. Ρ. 9ο... εἲ {{. Ὠοι/ησειήη 
τα εοιτρίςςεο νἰάεἴΓ» Φανεὶς δις ΙεσιταΓ 
Ῥ. 9345, εἴ «αερίΗς 8Η01. --- Φεὰ Ρρτοςυ} 
αδίο τοσίΙΙΠΙ ε5ῖ ὠστέρ ᾿Αθάνας. ᾖ]ο076- 
2/24 5ἲς ΝΠουσάων ἀστερα) καὶ Χαρίτων ἀῑχτ 
«Ίεπεις Ερϊσταπιπιατοσ[Γαρῃας ΄ ΑπίΠοΙ. 
ΠΠ. ε«. ΧΧΝ., ερ. 1. «λέῥαιεγ δρ. 6» 
ἸΜευσῶν Φέγγος Ὄμηρον. εἲ ὡΦοββοςρε ἹΠ- 
εετίµς 6ρ. 45» Τὸν τραγικῆς Μούσης ὧστέ- 
ρᾳ Κεκρόπιον. {ζεμαμαάη ἀῑκοτιπῖ ὥστέ- 
ρω τῆς νέας κωμωδίας. Ἐν Ερὶ]σταπιπιαίϊς 
Ἰπεαϊτῖς πΏ πι α4ροπαπι Ὀτεγίβδδίππγ Λ7ε- 
7εσσγὲ» 

“Αβροὺς ο ναὶ τὸν "Έρωτα » τρέφει Τύρος » 
: ὤλλὼ ΝΙνίσκος 
΄Ἔσβεσεν ἐκλήμψας ἀστέρας ἠέλιος. 

ο: Ν8. 1196. "Ω ψάμαθοι πολιήτιδος ἀκτᾶς.] 
εμας νἑο η; ἠήογές ΙΠῖε]]]σο . ΠΟΠ ε61 
ευπι ή αἰβίο ἵπ Τ. Δ. Ρ. 357. 0: τὴν 
πολιὴν ὀῖνα --- πολιῆτιν ὠγτὴν Ε ὐριπίδης Φη- 
σὶ περιφραστικῶς ἐν τῷ» ψάμαύοι πολιήτιδος 
ὠκτῆς. ἤγουν λευκῆς κατὰ τοὺς παλαιούς 
καὶ ἔοικεν ἐκεῖνο πρῶτα μὲν πολίτην (1.. 
πολῖτιν) εἰπεῖν τὴν πολιὰν» εἶτα Ὅμηρικῶς 
πλερνασμῷ τοῦ ἡ. Α πολιᾶ ΠυΠ νΊάειι 
Τογπηατί  Ροϊμίδδε πολιῆτις  5εᾷ 695ε {068- 
πηϊηηΙπ αἲ Ποππετίςο πρλιήτης" εἲ πιᾶ- 
τὶς Ίτας ΤΈτοεδεπὶ νἱςαΙΏΙΠη» 8ἴᾳϊΙιθ αἀεο 
οἱητάεη ερίοηίς, Εατὶριὰςεῖς ᾿Ετοεζεπίϊ5 
ἀἰεἴιιπῃ πολιῆτις ἀκτά. Π δόβοπο αἆ . 
τ. 9949. ἵπ Απίπιααν. αἆ ὤμποη. νυ]- 
5α4ἵ0 Ῥ. 946. Ἑ Ικότως τὸν πολίτην καὶ γείτονα 
καὶ προπάτορα θεὸν ἐπικαλεῖταιςο ὡς καὶ --- 
τὸν Λυκογενῆ Πόώνδαρος. δίς Ἰεσεπάίτη. ---- 
Ὅιτ ν]πῖ εἶτεα Αεοπίμιπι πατὶ Αεβηόβῖας 
αυἰάαπι ἴδεῖις ἀῑσίτητ Οἴνου πολίτης. -1- 
Ρ/41ζὲ αριά «44πεῃ. 1. Ρ. 39ο. Ε. 1Π Α0- 
2/1 Παλο. νεὶ αἰίετπας Αιτε ΕΠΕΙΟΓ. 
εσίτατ ρ.76. 4. ο ῥεγεςσγήπ ΠΟΛΙΣ σα 
Λο {εί ἐηίεγ οεγ/Ωπηῤηής οά{αῶίος» 
πολλῷ δήπον μᾶλλον σπουδαστέον (5ἱε Ίεσει- 
μπι ατὈἰττοτ) περὶ αὐτὸν τοῖς, ὡς ὢν εἴποι 
τὶς, πολίταις τοῦ ὦγῶνες οὖσιν» {9 ἑῶ4έ/ 
264916 ΠΩΗδο ἐπ να οεγέαε Τι ἆλ- 
«1Ιωίω. Οορηίπυπι Ρρίεπαπι εατροῃ]- 
Ῥυη5δ ΑεΠατπεηςεδ., εατοοπαηϊ Ρ]ετίαθ» 
5υΗΠῃ νοεαπῖ δηότην ῥορώ/αγε.» ἵῃπ «- 
γμορή. Αχ. Υ. 335. «0ΠΗ. 131. } σε. ἵΏ 

Ῥ 
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πη Γεηοσίή. Ρ. 36. --- Πολιῆτιν απϊεπι 2κ- 
τὰν ἀἰκετίτ , Ιτ ὄκραν τὴν Τειενίτιν καλου- 
μένην Τ4ογά. ΝΗ, ρ. 449. 765: ος οΠΙΙΒ 
101 5ετΙ θεά ΙΙ εκ ἀπιοῦιδ Ε5ί 6ο. ΠΟΠ 
Τεμενίτην" εἴ Ῥτο δραπέτην Τεεῖε ιδγ/ῤγ. 
οί αρυά 12ο). Ῥ. 905, 43 ἵπ 9. 
ῥΑοεᾖὲς νεῖδιι τεςτϊτι[τς 

Εὐναῖος εἴῃ δραπέτιν στέγην ἔχων" 

υ0ἳ εοτιδὶ Ροϊεπίξ» ---λανὼς { Ἐὐναῖορ 
εἴι -- εκ Πεεγεβίο ἵπ Ἑ ὐνατος. 

: Ψδ. 1197. Δρυμός κν ὄρειος» ὅθι κυνῶν 
Ὠκυπόδων ἐπέβας Θεᾷῶς μετὼ θῆρας ἐναί- 
ρωνο ] Ἱπ Ρατῖς, 0ο. Ἱεσίτιν ”Ω δρυμοὶ » 
ὄρειος ἔθι --- ἵπ Ε]οτ. Δρυμὸς ὄρειος, ὅδι --- 
ΝΙΦΙ επ εῤο/ων{έ ΡταεροδΙΠΙΟ μετὼ ἴΤΔ- 
Ἱεεῖα δαΤπαἴηΓς Ιδία 6ΟΠΙΤΙΟΔΕ ΠεΙΕΙΠΕ 
εχριοστῖς δἷς Ί]ε, ὅθι μετὰ (5ὶς ]εσ.) κυ- 
νῶν ἐπέβης ὠκυπόδων» θεᾷς θῆρας ἐναίρων., 
Μιτα Πίο εοπιπηπ]φοῖτιτ οἳ Ἰπαμαΐτα ΟΙ. 
4. ἐπέτα. εἴ θρᾷς θῆρας ---. 

8. 1191. Οὖκ ἔτισυζυνίαν Πῴλων Ἐνε- 
τῶν ἐπιβάσῃ] ΝΟ απῃβ ως εἰ {η 
φοελές» ο εἶωσε {δὲ οο)εδα)ὲ εὔί/ώε 
7εείαε. συζυγίαν ἀῑχίτ, 118Π1 αἰίας ἕννω- 
ρίδω νοεαπῖ. δυρία ΗΙρρ. ν. 508. 

Δέσποιν ἁλίας ᾿Αρτεμι Λίμνας» 
Καὶ γυµνασίων τῶν ἱπποκρότων» 
Ἐ θε φενοίµαν ἐν σοῖς δαπέδοις 
Πώλους ᾿Ενέτας δαµαλιζοµένα. 

υ0] 4ε βἴ4ἱο αΠασάαπι ἄῑετα θπηΐς αιοί 
Πο νοσαῖ Τὸν ὦμφὶ Λίνας τρόγον» εἳ ἵῃ 
πο ΠΟΠ απιρΙης Τη ΡΟΣΙΕΓΗΠΙ ζώος ασε. 
Γέέ ἐπετοίίαῖου : Οὖκ ἔτι συζυγίαν Πῴλων 
Ενεταν ἐπιβάσῃ, { κατὰ) τὸν ἀμφὶ Λίωνας 
τρόχον Κατέχων ποδὶ υμνάδας ἵππους. 3 

Ε ὑ]ῖπια Ῥογιπεηῖ ἵπ ΘςΠΟ]5, τοὺς Ψυμνῶς 
στικεὺς τόπους (ἵππους Ιε5εΠάΙΙΤΗ ατΏΙΓΟΓ) 
κατέχων τῷ Π0δ) καὶ γυμνάζων /εάε σοβίδεης 
έφµος {3 οέγνΠ7Ω επεγεί/α/ο;.: Ηϊρρο!γ- 
της αἆ ΓπιΏ]ο ν. 11ο». κατοφήχειν πρεὼ 
Ἴππευς» ὅπως ἂν Αἄρμασι ζεύξας ὕπο --- 
Φυμνάσω τὰ πρέσφορα.. Τ.οηβε αἰίτες ας 
εε]ρίεπάα εεπδιεταπῖ νι Πουἱβαίπῖ, 
Ἱεσεηίεθ» «φυμνάδος ἵππου" Τῃ 66. 
αυεΏίῦυ 5, Μεῦσα δ' ἀὔπνορ ὑπ ἄντυγο 

θο 3 χορ» 
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φορδῶν Λήξει πατρῷον ἂνὰ δόµον᾽ ΡΤο ἄὐπ- ΑΔ 
νος Ι Ο0οάἆ, Εϊοτ. εἲ ΡαΠἱ5. μὲν ὕπνος" 
εἴ, Ῥτο δόµον» Ἱερίτατ η Ἰδάσιι δρόμον᾽ 
Αιρῖε Ίαθο βωγέρίος Εωσαίζ. Ἱἵπ Π. 
Ε. Ῥ.456. 18. "Αντυξ -- οὐ µόνον ἐπὶ ἄρ" 
µατις -- ἀλλὸ καὶ ἐπὶ ζυγοῦ κιθάρας κατὰ 
σοὺς παλαιοὺς ἥ πήχεως» καθ’ ὃ σημαινόμενον 
"Αντυγα χορδῶν Ἑ ὐριπίδης Φησὶν ἐν Ἱππολύ- 
τῳ. ἠπῖες Έγταε ρ8Γίες ζυγοῦ πιεπηΠἰ{ 6ἵ 
πήχεως ἆγαοσίβεπες «αἴαρι. ϱ,. ΑΝ» 

ου] Οπαεσα ἀεζταπῖ ὁεαβσεγο |, αῑϊπα 

τασιαπτί {1ημὲηὲ εἴ ὡεβοί. (σεγπισπἰοἑ 
ΛΗσΗ1. Ῥ. 45ο. Έεπι ἆὲ Ίγτας αὐοφμε 

ρατ ας Ιητγ]σαίαπη ε5δε οἰσηϊβεανίτ Ο145. 
. ΕΠ. ἵῃπ Γηοαμ. Ῥ. 354. --- ΝΕΙδΙ5 
Ἠη]ας απιϊκιτορῃες ϱ εἴ 1ο ρω) {Μ4α4γΑ- 
ζαμάο νἰἀευαπτα ος 5ἵπεθ Οοάϊιείθις {1 
/ε{1{μεμαές ΝΟΧ λέχη αὈεδῖ  Εἰον, {Π 
Οοά. Ρατῖς. οίο ἀδροφίτίὶ Ίεσαπιατ (9) 

: Νυμφίδια δ᾽ ἀπόλωλε λέχη (19ο) Φυγᾷ χ ; 
σᾷ (11) Λέκτρων ἅμιλλα κούραιε. ΒΕΠΙΕΠ” 
τἶαπι βία ΠΗ]]. δατ1δ αρίαιη Ἠαηο Ῥταεῦέτε 
νἰάεπίατΣ /.εοἑ {1 βολή «ΕΣ φιέο 
εεΓαζα)έ {ΕΙ 569 β/εἰ]έν βρες ελὴἠέο {140 
οηηή αὐλαίᾳ ῥεγέέ: ἹΝυμφίδια δὲ λέχη » 

Αέκτρων ὤμιλλα κόρᾶ!ς»ο ἀπόλωλε Φυγᾷ σᾷ. 

αἴαια ἴπ Πήῃς ἰδία δεηςυπῃ εερῖδεε 41ο” 

4ὖς νἰάεητις Οταππιαίοί ΟΤαεεΙ, «ἱ0- 
τη Ίαθο δΗΠῖ 1Π οᾖοδίέος διὰ τὴν Φυνὴν 

οὐκ ἔτι ἀμελήθήσονται αἱ παρθένοι ὑπερ τοῦ 

γάμεν» τίς σοι δεθήσεται φυνή” Ύὐαε 6ὲ- 

αυ ΠτΗΣ Ἠ]ίς» νετυ!5 ἀϊνειδα. ἵπ εαπιάεπι 

«οπορίταπῖ δεητεητῖατη 5 56 Τπ Ιδί15. α1ιαθ 

ροδυΐ», ἀμεληθήσονται ΠΟΠ «τη ΓΕἱεαιᾖῥὲρ 

η µεληθήσονται» ΝεΙ ἐπιμεληθήσονται » δεά 

πηηταπό απ οδῖ ἵπ ὤμιλληθήσονται» οέγ{ζ- 

ζω. ἳπἰοάαππαπίεπι Ηγίαπι αἱ Ἀνπι» 
Ρίιαε Εοπίαπαα Ρτορτίηπῃ ἀῑεαῖ 11Πο Ζα. 
Πεγέ ασε 119 9453. 

Ἔλπο δὲν Υεί ῥορήο νεπαμίεη ϱεοΙέΠό ώ 
Ρ/οεύιή} 

Οεόε ἀατὲς φμαέ ορ Νο ρήη σα[εζ- 

11 «4εΛά Είδε 

Ατή]]επι σέ ΛΕΙ. ΤΠ, 49. 44 

πο αἰέστ γε αάΤειταία ΤεΊβε» 
Τη ἐγὶηές ὈΛοίοξ» ἑσπα δέ ως {ςσευιεὲ 

Οι: 
Λη ερεγαία ἁῑώ ῥίοΓαΠέ οοη δέ ΛΑ 1- 

βλάθι 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΟΝΡ 

ὃς. ΤΙ44. --- ὦ τάλαινα ἹΜῶτερ, ἔτε 
κες ἀνόνητα} Ὑἰποβαπα ἴπ ΕΙΟς, ἀνόναντα) 
ξοΤ68Π θδῖ εκ ἀνόνατω αιοὰ ἀαὶι ΡΒατί5. 

Έοτπια Ὠοτίσα. Δά «γὶορώ. ΝΕδΡ. νι 
αἷς, Τί µε δῆτ᾽ ὦ µελέα μῆτερ ἔτικτες»--- 
ἃτα ᾽Ανόνητον ὧρά σ᾿ --- εἶχον ἄγαλμα' ἵπ 
Ἱοολο)έές Πἴταπιηο ἀῑσίτυτ εκ Βωγέρίώἒς 
Τίιοφεο Ρετίταπι, αποταπι ῥπίηφ. ἰδῖ ρε 
ἀἰκειητ ἸΒΜιποϊῖαιτο οὐειεπάϊ» αααπι 
Πρροϊψιις. ἵω εοάεπι ἀἰχειι ἁταπιαϊε 

8 ἸΑνόνητον ἄγαλμα» πάτερ. οἴκοισι τεκών. ἴπ 
Βιωέρ. Ἠεο, ν. Πό5. αβετεητῖ Βερῖ», 

«Ἡ φάρ τιν᾽ ἄλλον ἔτεκεο» Ἱεδροπάει Πθ" 
ευβα» 

αγόνητά ὸ ὡς ἔοκε» τὸνδ ὃν εἰσορῷς. 

Τπ. ρτοχῖπιδ» Μανίω θεοῖσινο Τ8Τῖοτ ΕΟΓΠΙ8 
18 ἵπ Οποπῖοῖς σαγπη]ηῖρης Ὀοτῖεας αὖῑδ. 
Ἡς 6ί Μάνυσον νἰάειατ ἵπ Πεειῦαε ν. 195. 
1η Ε]οτ. Οοἆ, ΡΙΟ Μανίω Ἱαρίτιγ μὰν ἰὰ 

ο -- ἵπ νεγδα 5εηιεηῖε συζυγίαι χάριτεο εΧ- 
Ρἱσαπίωτ π Οοά. ΡαΠἱ5. αἱ συζευγνύουσα!ν 
ὁ ἐστι ναμήλιοι. 

Ὑς. 1151. Καὶ μὴν ὁπαδῶν Ἱππολύτου 
τἀνδ᾽ εἰσορῶ» Σπουδῆ σκυθρωπὸν πρὸς δόµους 
ἑρμώμενον ] Είπε ΟΠογις ἵπ ΗΙρρ. 6εηο- 
εὔ6 Υ 9509 

«ο φηίά εἶέα{ο ΗΟἷΗς ῥο}1αἲ σας 
0 Λἐβαμφιο πιοεν/ν {ασ μὐγε γωίώη βεηὴδ 

ψι]σατας γψοςὶ ὀπαδὸν.» εἴϊαπι αΌδημθ Οο- 
ἀϊσιπα αοϊοτ]τοῖς» 51Ώβείτισϊς ποπ. ἁποί- 
τανῖ ὁπαδῶν τὀνδε ὁπαδῶν. σος Γαηω- 
0711 Πἐρβοὐγ{ε, ο ὐϊ 5Ηρία ν. 1οῦ. Χω- 
ρεῖτ, Δῑϊρ ὁπαδοί. ἵάεειπι Ἱερῖτ «μείον 
ἀταπιαῖῖς Χρ. Π. ν. Ιδόό» 

Καὶ μὴν ὁπαδῶν τιν εἰσορῶν δοκῶ 
(4. φει]δεπάισι» εἰσοιῶν τιν᾿ αὖ δοκῶ) 
Σπουδῷ σκυθρωπὸν ἐνθάδ᾽ ἐφωρμκένον. 
Δοκεῖ δὲ καιωῶν ὤγγελος μηνυμάτων. 

Ιπ }Γωγέρῥάςς Ἱεραπιητ Ίδια Μεάεα ν. 
1118. 

Κα τοι δέδορκο τόνδε τῶν Ἰάσονος 
{ 3 3 -. 

Στείχοντ΄ ὁπαδῶγ. 

υὈὶ ε5ῖ ἵπ Οσᾱ. ΕΙος, Καΐ δὲ (1.. Καὶ 
μὴν) ὃ. τόνδε τὸν Ιάσονος Στ. ὁπαδὺν» ---- 

γι- 
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νἰείοβε; ποβίφεῃ εξ ἴστα ἀ8άεπὶ ΙἐδίΦςέ Ρε]- Α Λε λείµε οἰσάου ΓοΥ{4167 /αγὲ αὔβεγας; 
δυπι Ο/εξογίώ Χρ. Π. ΠοΠβΙΓαϊ ν. 1935 
Καί τοι δέδορκ᾽ ἐνθᾶδε τὸν (1. τῶν) παι- 
δὺς τινὼ Στείχοντ) ὁπαδῶν. Ιπ Εω1ρ. ΔΙ- 
εεδῖ. ν. 194. ᾽Αλλ᾽ Πδ᾽ ἑπαδῶ» ἐκ δόµων τις 
ἕρχεται Δακρυῤῥοοῦσα, Αριὶ {ελ Τα:. 1]. 
39 ο παῖς εἰετρέχει τῶν τοῦ Χαρικλέους οἰπετῶν » 
ἔχων ἐπὶ τοῦ πρισώπουτὴν ἀγγελίαντοῦ μακοῦο 

Ύς. 1153. Το Υῆς ἄνακτα τΊεδε Θμσέα 
μολὼν Εδροιμ᾽ ἄν. ] Ῥειρεταῖῃ π ΕΒΙΟΓε 
Οοὰ. Ἱερτητ τόνδε Θησέα" Ψινεραϊ αἱ- 
ἀεπι Ρίτμειδ» (ν. 7ο.) 5εᾷ 5ΕΠΕΧ τ8: 
Ξ1οηεπι ΄Ετοεσεπίαπα εΧ Β]α πατο Τ{1θ- 
5εο ἀείεταῖ τερεπάαπα 5 ατ Τπευαπισι 
χεσηηπι απ 

᾿ΤΠενθεῖ δίδωσι» θυγατρὸς ἐκπεφυκότι, 

Ῥωρίρ. ΒασεΠ. ν. 44. -- Ἀοδίτα Ίδες 
1Π δΗΗΠΙ ἀΤαπια Χρ. Π. δίς ἴταηπδδιμηδῖξ 
«“«Μοἱ07 ν. 1δό9. 

ΠΙῃ νῦν μολὼν εὕροιμ) Ἰησοῦ μητέρα » 
Εὐπωτέ οι» γυναῖκες» εἴπεο Ἰστέ» μοι 
Σημήνατ᾽, ρα τῶνδε δαµότων ἔσω 5 

Ἐεδροπάεῖ αἆ Ιδῖα «Ἠοτηδ: 

"Ἠδ᾽, αὐτὸς ὠθρεῖς » δωμάτων ἐκτὺς μένει. 

δωγέράΐς ν.. 11565 “Οδ αὐτὲς ἔξω δωµᾶ- 
των πορεύεται" «ΠΟΤΟ: τεοῖε αποααᾶ ττ- 

Β 

Λοη ἑπιραγαίαῶ ῥεοίς αεγωγα2έ5 6Ε7ο. ---- 
ῥγοἱοφμέγε» «ΗΕ 50/5 ὤδβγανεί φιάσαπε 

40/11}. 

ΝήποΙαθ τεδροΠάεί » 

ΠΗρῥούέως (ὖει πε {) Πεζ]Α {ο 009 
ο θάδ. 

Νυποία8 Ειγέρίαν 

Ὑς, Ι16ᾳα,. Ἱππόλυτος οὖν ἔτ᾽ ἐστὶν» ὧθ 
εἰπεῖν, ἔπος  Δέδορκε μέν τοι Φῶς ἐπὶ σµι- 
κρῶς ῥπῆς. ] Τουάεπι νετυα δυΠῖ ῃ Χρ. 
Π. ν. 649: 59» Πὶδί αποά ποππί ΗΠρ- 
Ρο]γιί ιοςείταετῖτ απείοτ» Παῖς νῦν σὸξ 
οὐκ. ἔτ᾽ ἐ. -- Ουσία ἔοτππία αδίταὶδεὶ- 
πια. Οὐκ ἔτ᾽ ἐστὶν. Ίάεπι 5ἰση]βσαϊ ας τέ- 
θνηκε» νε] ὄλωλεν» αὓ Εωγέριας Έπεσεο 
ν5. τ1όή ἀῑοῖ Ροτιήτ, Πρὸς τοῦ» ἆ Φ:0- 
Άη {ζεγγεοίΗς ῥεΓΗὲέ ὁ Πρὸς τοῦ τέθνηκεν5 

ο ὠορ/Λοςδ εδι 1η τας. νΥ. 1147. Πρὸς τοῦ 

Ὀμίέητς 8ο 5ἵ νετρα 6δ8εητ ΤΠεδεῖ» πο-Ὀ 
ρεύομαι Ἱερίτιτ Ἰπ 094. Ἐϊογ.  Ιδτα Τα]ῖα 
5υητ 1 Ττασοεάνς Ρ]εγηπαΠς «ΠοΓΣ γετ- 
δα. 1η δοβρἠ. Απιῖς. ν. 399. Οεὰ. ἵῃπ 
Οοἱ. ν. 549. Οεά. Τ. ν. 539; πυί ϐὰ- 
ἄεπι Ῥβεηε ἹεσυΠτητ» 

Αὐτὸς δδ᾽ ἤδη δωµάτων ἔξω περᾷ. 

Ν. 1157. Θησεῦο µερίωνης ὤξιον Φέρω 
λόγον Σοὶ καὶ πολίταις ] 1π εοάεπι {)}αιᾶ- 
1ε ΟἨτῖδι. θες απ οφ σε ]εσηπτης ν. τοσᾶ, 
Καὶ νῦν µερίωνηε ἄξιον Φέρω λόγον ( Ε9ι εἴ 
πειδιι» Πίο 643) Σοὶ καὶ μάθηταῖς τε- 
8Ροπάεῖ ἡ θεοτόκος" Εἶς καιρὸν ἥκεις καί: 
περ ἀγγέλλων Φόβον. Τί δ΄ ἐστί: μῶν τις 
συμφορὸ νεωτέρΣ. -- Έϊεδειις ν5. Ιτόο, 
τί δ᾽ ἐστί: μῶν τιό συμφερὼ νεωτέρ» Δισσὼς 
κατείληφ᾽ ἀστυγ είτονας πόλειο} Μέπερας Πε» 
8805 ΠΗΙΡΡ. , 995 

Β 

ε 
5) ὄλωλεν» Ίπ ΑΙ. Υ. 19502. Τα]ία ἁαητας 
ρἱυτίαια: τατίας 1]ηά εκ βΡωγίρίοῆς δεγ- 
τῇς δεπίο δειναϊμτα Ετηρέγε ᾿Αντιῤῥ. 1» 

δ. 395 

Α. Ἡ παῖς νοσεῖ σοῦ κὠπικινδύνως ἔχει. 
ΑΎ Πρὸς τοῦ στίς αὐτὴν πημονὴ δαμάζεται»' 

--- Εκ να. 1166, ἁρμάτων ὄχον αττὶςῖς 
6. Οωρεγι Οὓ5. Η. «.Χ. --- Εκ νο» 
ΤΙό68., Πόντου κρέοντω «Εισέαἰῥίως ἷτ Π. Δ» 
Ρ- 4ῦ1 38. δκρείων καὶ κρέων λέγεται . ὅθεν' 
Πόντου κρέων ὁ Ποσειδὼν παρ’ Εὐριπίδμ’ πο: 
αοφυε δρεεῖοῖ 1 Π. Τ. ρ.393 » 4δ » νεὶ 
Δωγέρ. Ἐλεο. Ν. 19059 Πόντου κρέοντοξ 
παῖζι. Ἱπία ἴοτπα γοςεῖς 5ἰπιρηςίοτ εδε 
εἵ ἵπ έτεᾖ. 5ΗΡΡΙ. ν. 589. εἲ αὐἰνί8 
Άεσες Ρεπώάαγο 98Ερ8 κρέοντες ἀἰεπητας 
π. νΗς 49. Ν. Ν. 5ο. ΨΠ{, 66. ἵπ 
Νειη. 1, 17, κρέονι ἃ Φεαδίσεγο ἵηπ Ἱ- 
ὑτί πιατσῖπε εσιεσίεα πιηῖἝτΙΣ 1Π Κρεοντί» 
Ροδτῖς αδίτατίοι Γοτπια τεςετυεπάα Δία» 
πο «ιοζαεέὶ Ρ. 54. 950 

Ζηνὶ θεῶν κρείοντε. 

Ρτο κριέευτι" ἵπ θεῷ κρυδεντεο ΕΤΕΡ 
πηῖατα!Ἡ-, ες (610 Ρρ. 33. ἵπ ΒΕρϊδτα. 
πιαῖο Ίηπτει νι]σαῖα ΛεἰσΕῖο 435. Ἑρμῇ τῷ 
κλείοτι Ρετρειααι Ἱερίταςς κρείουτι ον 

. ο 



3 δδ π, 

Οοες ἆαῖ ἠ{05, εἰ ἵπ ερ. {ο9. 

«Αλὸς τύραννε» σοὶ» Πόσειδον » ᾽Αρχικλῆς 
"Ἓθηκει . 

15 α]ϊὈϊ Ποντομέδωνο εἴ πόντευ ἁἀῑείτατ ἆᾱ- 
νάκτωρ Σωγγρίώς» Δεσίο) σφάαγωώῃ Ροδ!ῖ5 
1 απ]Πῖς. 

Ὑ5, 1169. "Ω 6ερὶ» Πέσειδὀν ϐ, ὡς ἄρ᾽ 
ᾖσό᾽ ἐμὺς πατὴρ ᾿Ορθῶς »] Ρίο ἴδια Δ/αγᾖ- 

6. ν. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

ΣΑ, ἀοσῖθ ΠΟΠΙΕΠ. «{γ/αγοβὲ «Εεδοίο τεδῖῖ- 
ταῖξ. αμΐδαμα Ότο ποπιίπε «4γεΛέοεβὲ - 
νμ]σατυς αριά {16)οάέώπῃ 1. ν. ᾿Ανθρήνη 
σοηῖτα Αρίσταρχος" υδὈί ἁπυ]τατί πεφαῖς, 
αίΠ 5οτῖυ1 ἀεῦεαῖ ᾿Αριστοφάνης. 

Ἡ5δ. 1174. ΑΦ ήκτραισιν ἵππων ἐκτνίζομεν 
τρίχας] Πτις τεδρίεῖεις Βοαίή. ἵπ 1.Θ.: 
Ρ. 577. 15. Καλλίτριχες» Ιπηυ]τ, λέγον- 
ται ἵπποι, οἷς καὶ ψήκτραις αἱ τρίχες κτενί- 

ζωηάως εἰ Δεἰκλέως ἀῑδιπβιεπάα ΠΙοΟΏΙΕ- }ζονται κατά τινα Τραγικέν. 5ρτα Καάτα- 
τυηῖ. Πόσειδόν ϐ᾽, ὧς εχ Οοὰᾱ. Ρτοει1] ἁιι- 
Ῥ]ο ἀεάῖτ {ωςγανίης» Ἱπνεπιμπι {Π Ρα- 
αἰδ. Ιπ ἄγαριαέ (δι, ν. 1449, 

9 ; ε ” ὸν Ν / 
Ὢ τέκνον» ὧθ ἄρ) ἔστισοι πατὴρ μέγας : 
Ορθῶς ἀκούσας τῶν ἐμῶν κατευγµάτων. 

Τη νετει Πο 5εαπεπίε» 

"Ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον ὧς προδόντα σε" 

ΡΕΙΡεΤΑΠΙ νοεεπ Διοῖος οπιςίε Ετῖρί- ο 
άεαπῃ» αἆ 5εηῖοπτίαπι εκρ]επάαπι οπΙΠΙπο 
πεςεΡΒΒΗΤΙάΠΙ» Δίκης" Δίκη αὐἰάεπι ἰπιρ]ί- 
εἶτετ ϱ2αΐος ἀῑεΙτιτ παῖσαι" 5εὰ ο ]ά φἱρηὶ- 
Βεα ΟΙ Ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον» -- Εωγὲρί» 
4ἴες ν5. 1171. τῷ τρόπῳ Δίκης Ἔιπαισεν αὐτὸν 
ῥόπτρον αἰσχύναντά με; ος ἵπτει δι .ρέαἑ 
ὦπαξ λεγόμενα αἀποτανῖτ {αίῤίως ἵτπ 
41002 Ἡ. ΤΡ. 98δδ » 41. καὶ ῥόπτρον δέφησι 
Δίκης ἔπαισέτινα » ἤγουν θεύθεν τικωρία. 1Π 
11. δ., Ρ. 9ξ9. 393. ῥόπτρονο -- δηλοῖ οὗ Ὁ 
ὠέγον εἶδός τι ξίφους καὶ πάγης κατὼτὸ», Δίκης 
"Ἔπαισεν αὐτὸν ῥύπτρον » ἀλλὼ καὶ θύρας ἐπί- 
σπαστρον» 4 9Ἡο κἱρηίβσατι Ρ]υτα ἀεάῖς 
Ρ/οτῖ Ίοςο. 1ηάΐεε Ἔπερεο Γταρίςο Πη1δτῖ- 
τας αφ πεις ἱττείταπι ΟΡΡΓΕΡΚΕΤΑΙ Ηἱρ- 
Ῥο]γίμπι. ΕΙσυταπι πμ Γταρίοις αὓ 
εδ 1γαπςῖ]ςδε νἰάετιτ «4γοβή]οςβ{., απϊ 
βαα 1η) ἐπ αεεέρηία 319 πποῖο ἵτγον 
Ώυπτις απΙπηαητΙα αῖ ΓεΙΠΕΠΕΗΓς ῥόπτρον 
αρρε]]ανίτ, ᾖηπούοξως ρ.7Ι5.44. Σκαν- Ἐ 
δάλνθρον. τὸ πέταυρον τῶν παγίδων. ὦκὸ τοῦ 
σκαζζωενονσυμπίπτειν καὶ κρατεῖντὸ ἐμπεσόν 
ἔστι δὲ τὸ ἐν τῇ παγίδι καμπύλον ξύλον», ᾧ 
ἐρείδεται. ᾿Αρχίλοβος δὲ ῥόπτρον ἔφη. δὶς ΙπΠ 
Οσο. 1εἰά. Μδ. τεετε ]εσί, ιοί νι]σα- 
τι ΠΟΙΙΕΠ Αρίσταρχος» ΠΙοΏΦΙταϊ δοᾖοί. 
Ίη «ἆγήισρἠ. ΑΕΠΑΤΗ. ν. 6ὅπ. δίνο ἠμὲο 
ὅω5 ἵπ ν. Σκανδώληθρα. Οἶατ. Λαᾖπζεής 
19 Ρταείαϊ. 34 {{εγοβ Τε Π. Ρ. ΝΙ1. 

ψήκειν ἵππους η ν. 11ο εχρ]ἰεαϊωσ ἰη Ο0οἆ, 
Ῥατίδ. ψηκτρίζειν. 14 Ἱὶο ἀῑεῖτητ ἵππων τρί. 
«ας κτενίζειν ψήκτραις» επ οΓΕΣ 
Λεείεγε ος ἡἰθμο. ψήκτρην, ἵππων ἐρυσί- 
τριχα ΡΑοάεππις ἀἰκὶι ἵπ Ερίσαπηπι. 
Απιποι. ΝΙ, «ε. 9. 1. ἵη αἰἱο ερίβιαπι- 
ΤΙΑἴ6 ΠΠΕΠΙΟΓΕΙΤ πριστὸν ψήκτρης κνῆσμα 
σιδηοιδέτου. ππυπιουε ὡωίάαι Δἀποϊαν]ξ 
Ίῃπ ν. φῄκτρα ᾿ ἆε Ρεοτίπε 1ος εΠ5 ᾖωεία- 
πως εαρ]]5 Ρεεϊεπάί5δ Ιηδειν]εΠῖθ» πρι" 
στοῦ κτενὸς ἐντρμᾶς ἀιχῖτ κόκον καταφήγειν 
δυναµένας» ἵῃπ ΆΠΟοτ. Ἑ, ΠΠ. ρ. 447. --- 
Τη νετδαπι 1176, ὠναωστρέψοι » ΡΓΟ ὠναστρέ- 
Φοι» επι ἠ{ωτςγανέο τεεερι. Όετετιπι 
πΙΏΊπ]ε Πηίτοτ Ιοῃσαῖῃ ἆε πποτίε ἨΙρρο- 
Ίψιῖ πατγατίοηπεπι» ετίαπι ἵη (αἱΐςα Ττα- 
ποεᾶῖα ἴος οιπαπεπῖς Ιηβίσπίτατι, αυὐ]- 
Ὀωφδάαπι Ἰάοπείς ἵπ ΟαΠΗία Ιμάισείδας πῖ- 
πιῖατη Εη]ς5ε νίδαπι, Γἱσηϊδδῖπια 5ιηῖ Ίες- 
τα απας οορίταῖο 5οπἰρςῖϊ 7. 4. Καοῤηις 
ὤσηι ἐε Λ{εποίγες ὧε Ἱ, 4{4εσώ. ᾖἆ, αες 
11107. Ἑς νι. δ. 911. 

5. τ177. --- ἐκ σοῦ. τλήµρνας Φυγὰς 
ἔχων ] Με]οτ πμ δετρίητα ν]Ιάοτως 
0ο. Ρατῖδ. ἐκ σοῦ τλήμονος ' ----- ἴπ 
Ρτοκίπιο νειδα 1178. Ὁ δ ἦλθε ταὐτὸ 
δχκρύων Φέρῶν μέλος᾽ ΡΤΟ ΥιΙ]δαῖο ταυτὸν » 
ταὐτὸ τεεερὶ εκ Οοὰ. Εἰοτ. εἰ Ρβατίθ. 
αποσαπι Ἠὶς επι Βὰ, Ε]οτ. ρτῖπια - Ρῖαε- 
Τεγέα ἆαῦαι ἔχων μέλος" τει ἔχον µέλος. 
1ῃ α]ῖς οἱ Οοἆά. ἔχων Ιεσετείης» θα5ρί- 
σα! Πσετεῖι» Εωγρίάε Ίος Ἱπ νετδι 
ρατιϊςΙρΙΙΒΙ ἔχων» Φέρων ἵπ ειδα ροδυ!558 
αι] ρταεσεάϊτ, αἴφιε 84ο» --- ἐκ σοῦ 
τλήµονος Φυγὰς Φέρων" Ὁ δ' ἦλθε ταὐτὸ : 
δακρύων ἔχων µέλος. Ἡμῖν ' Πῖς 5ιμὐδίδιεῃ- ΄ 
ἆαπι ατΌιττος5 ἨπεφΠε επίπ αεί «ο0Πῃ- 
Ἰηοάς Ροῖεδι ΠΗΙρροί]γτις ἐλθεῖν -- ἐτ 

ακ- 
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ὠκταῖς' ουϊ νεπετῖ αἆ αυπιπᾶδίπ Πτου ΑΎεΙΦΟ τεετοτὶ Ώεο ἀῑειπίιγ ῥῶττον νούµα- 
Ριοσίπιηπῃ ; 5εᾷ ἐπ᾽ ἆκταῖς µυρία δ᾽ (μυ: 

ορίων δ) εδῖ ἵπ Ἐά. Εἰου. ΡΗπη»}) ὀπισβό- 
πους Φίλων ἅμ᾽ ἔστειχ ἡλίκων ὀμήγνρις. --- 
Ἀ]ετδιιδ 1181. δ9. αἆ {πδετυταπι Ἱεγίτου 
Ἱπππημίαῖος δῖο αἁ]οιῖ (ΓέβοΡ. οΠὶ νο- 
σαϊυὶ ἵπ Χρ. Π. νΥ. 1941 

Χρόνῳ δ ἁπαλλανεῖσα τῶν γόων ἔφη» 
Τί ταῦτ) ἀλύω» πειστέον παἰδὸς λέγοις. 

Ῥ9. 1199. Ἐντύνεθ' ἵππους ἅρμασι ἕυγη- 
Οόρους» Δμῶες' ] Ἐντύναύ εδι {η Ρατίς, 0οἆ, 
Ογρήε αἱ ἀῑείτυτ π Ατσοῃ. ν. 7δό, 
δμωσὶν δέ οἱ ὧν) ἐπέτελλεν ππους ἐντύνειν» 

"ὑπὸ δὲ ζεὐύξασθαι ἀπήνην. --- Νεοάπι ἐν. 
τύνεινο ῥά/ΑΓέ, Ροξιῖ σατῖς Ετεηιεπῖα- 
Τη Επ115 αοά νετο, ΓεχΙεορΓαρΏΙ ΡΓ8θ- 
Ῥεπι, Ἐπεντύνειν Πο ΠΠ ΤΗΣ ᾠορῤοεδές ἵπ 
ΑΙ. νετδι 451» 410 ΠΟΠ ἐπεντύνοντ”, αἲ 
δ0ΓἱρΦΙ656 Ῥοῦτα νἰάετισ: 

"Ηδη μ᾿ ἐπ᾽ αὐτοῖς χεῖρ ἐπευθύνοντ᾽ ἐμὴν 
"Ἔσφηλεν 

ςοπ/ετΑ/.Υ. 729541 19085. εἰς, --- ἵηπ πος 
Τετπιε Ίοςρρεους Ιάπίοπί Ηἱρροϊγιῖ 
δεάεπι αοίττοτ Ἰηνεηίδςδε, αιοά αἆ σταά- 
σιν Ἱῆπων αἀΐετι Εωγίρίαΐς εκ ΗΙρροϊγιο 
Καλυπτεμένῳ Ρος ΙΧ. 5ο» 

πρὺς ἵππων εὐθὺς ἑρμήσας στάσιν. 

ὋΩυαθ οκ 7 ,γ1σα οταῖΊοηε ῥΡοήῤωλ εχεῖταϊ ο. 
Ἱππέστασιν 1 ἑαγέριας ειί8ιη Ῥπαζτποπῖε 
ΙΠΝΕΠΙΕΣΕΕ» 

Ἔω Φαενγὰν ἡλίου ϐ) ἱπποστάσειο. 

Ὑς. 1196. --- ὁὥσσον ἢ λέγοι τις] «Ὁ]- 
εἰο εὐ(ήΗδ. Βτο λέγει τεεῖε (ΜςγΩν. Ρο” 

:Θὐ]Τ΄ λέγο εχ (οάᾶ. αυὐἷους ασσθἀιηῖ 

«Χίβδε, ὦμ) ἔπος τε καὶ ἔργον. 
Οπι φατῖς νἰάεσατας α- 

ΠΠεγοαοἵες 
1119 6, 195. ἅμα τὸ ἔπος ἔφοτο καὶ ἔργον 
ἐποίεε. ΙὈϊ οαυαεᾶαπι 5υπῖ ποῖαία, Αά 
{αοτὶ εε]ετίταῖεπι ἀεπιοηδίταπόαπι Ῥορδίεα 
ἄἴνειδας αἀλίοπετε Γοτπι]ας Ἰγροτροί- 
ζ35δ: λόφου θᾷῶσσον εἲἴ θᾷῶττον Ἰ λόγος" 
θῶττον νοήματος 9ἴῑαε τεΠεπίες οεεΙΓ- 
τυπῖ αρυά ρορ]ἱδίαδ; ἐρτεσίε «Υεμορβομεὰ 
᾿Απυμν. 1Υ;, Ρ. 407 51» ΟπιΠΙα ἵπ ος ὑΠί« 

Ῥ]οτ. ἑἳ Ρα118. Εάῑ ει Ρο ΝΙΗ. δ6. 

τος ὑπηρετοῦντα. Αἰτῖοα Εοτπιμ]α Θῶττον 
ᾗ Βεύτης νἱκ ηὶςί Διπεπίς αάλίθετί ροτιίε., 
που εκ «Ζέλοῦίο ΠαΤΙαΙΙΦ ποῖα Οεῃῖ, 
ΙΝΨ, Ῥτ. ο. Δέοίω οειὴ) ομως Εαιπυ]ιις 
η βωγέρ. Βαεε[ε δίο εχριεδοῖϊ ν, 745. 
Θάσσον --- 

"ΗἩ σὺ ξυνάψαις βλέφαρα βασιλε[οις κόραις͵ 

ῥᾷττον ἢ καταμῦσαι ἀῑκίε ΒΛ σίς ἵπ 
ῬΗοτ, Ρ. όρ5 Ε. 

Ὑ5. 1188. Μαρπτει δὲ φερσὶν ἠνίας ἀπ᾽ ὤν- 
τυγος. Αὐταῖσιν ἀρβύλησω ἁρμόσας πέδας. 1 
Μτοι εαϊ]άεπι ποῃπ ἵπ Γάά. Ιαπμ » 
βεᾷ εἰ Οοαἱεῖριςδ Ώμο πδαιε «ο]ατίς ρίς- 
ΤΙΣΠΕ: «ΠΠ εἳ αριᾶ ΟπΤαπΠαΙΙΕΟΣ » 
Ἠμπο ΨεΙΣΙΠ εχεΙίαηϊεδ», πόδα δετίρῖαπι 
Ἰεσί., ΠΟΠ πόδας. δἱ εαἰοεῖ πιο δαπῖ ἱΠ- 
τεσεμαάί, αμα δι5δ νοπετοτ Πιρροΐνιας 

ο Ἠτί φοἱερατ αά εὔΓδαπι αρίῖδ» εἲ νε]αῖ 
ἐνδρομίσιν' (ώρβύλας εα/τεῖ Γἱ55ε γελά{0- 
71 εμας ελρεέίω πιοπιῖ Τ. . ἰπ 
αἴσυπ. Ρἱυ1ἱ «4{Γορἠ. Ῥ. 6.) ΠΟΠ 8ἱἴθ. 
τΗΠ1 οεἑτίε Ῥεθείῃ ΕΙ ὠνάρβυλος» Ἠῖ Λος 
τοἱο5. ῥρτροεδδίς5α νειαϊοΓεθ ΙΠπ Με]εαστο 
τεδῖατας ε5ι {ω)έρίάες αριά ἠ{αεγοῦ. ΙΒ 
ΦΦΙυΤΗΠ. Ρ. 5οδ. ὙιάεΗσ ἵτπαμε ορ 
ἀθρι]δδε πόδας, απο εκ ἆμοδιας Οοάἆ. 
ει Εά, ου, τεεερίῖ ἵπ 5µοπι 05/0. 

Ὦ ή. --- Φοβο). ἵπ «βαγίρ. ΒΠοεπ. ν. 
9 ἵπ ΕεΧΕΠΙΡΙΙΠΙ οπιασαε ρταεροςδἰτίοηπῖ5 
σὺν Ἰμὰεο» Ίπεο Ἱμαϊοῖο να]ὰς αεῃα» εἰ- 
ταῖ ες {Η7έρ. ΠΙΡΡ. Αὐτῆσιν ὠρθύλῃσιν ὅρ- 
µόσας πόδα. Αριά Ειγηεουσω Ιεσίτας 
Ρ. 195. 19. ᾽Αρθύλη | Εὐριπίδηε. Αὐταϊ- 
σι ὀρβύλγσιν ἁρμόσας πέδα. -- ἔστι δὲ εἷ- 
δος ὑποδήμωτος περισσῶς εἰογασμένον. υαὈί 
ςαἱτεπι 5ο] θεΠάΠῃ ὠπερίσσως ' [μ]85ε επῖπα 
ἀρβύλην» ὑπόδγμα εὐτελὲς τὴ» ἐργασίαν ἴϊτα- 

μεά ἴπ Ε)Ώ}ο/0ς 
Φίζο Μὸ. 0) Ογνε/έαπο Ἱεσευαιατ. ᾽Αμβύ- 
λή» Εὐριπίδης Ἱππολύτῳ» αὐταῖσεν ἆρβ. 
Ἠπάε δμθρὶςατὶ 1ΐςεει Βιγρίώεῦ δυΤΙΡ- 
8556» 

Αὐταῖς ἐν ἀρβύλῃσιν ἁρμόσας πόδας. 

Οοπιτατίαπῃ Ἱι]ς ντιπ 1πδίάετο Υγεία 
δπι νἰάρτας Ηἱρρο]γιί 1ο1ιο. ἨΝοῖια απῖ» 
ἀεπι εἰ]ρςί δετρί ροτιήτ ᾱ- ΤήερεΓΗίο» 

ς Μ Ῥ αιιοᾶ 
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αποά νη]σαίησ Ἐ4, ΥΠ, 7ο, Αὐταῖσιν Α 
κυλίκεσσι" ΠΙΙΠΊ ΤαΠΠεΠ αἱ ε]εραπ 5 86Γί- 
Ῥβΐςς5ε νἰάείητ» 

μεμναμένος ᾽Αγεώνακτος 
Αὐταῖς ἐν κυλίκεσση" 

αππῖςεϊ ΕΠΙ ἐΠ/εγ ἔρια ῥοεµ/ά: 4Ο 5εΏ» 
5η ἀεάεταῖ. «ετεᾷο» (αΗπαεῤι  Ε- 

ΡΐΕτ. 372, 
ἐν δ᾽ οἵνῳ καἰρι» συγγελάσαι. 

--- εά πος Ηἱρρο]γιῖ Ίοεο «αδαπι εη]- 
ἀεπι «οπιπ]πὶςεί ΏΘΦΙΕΟ» εἰὐτ Πίς α41ο- 
τΗΠΠΕΕΠΩΕ ἵαπάετα σαἱσεοτάπι Τασία Γηῖς- 
5εῖ πιεπ!ῖο» αἳ νεταπ ατρίττοςτ» αἀοᾶά , οὗ- 
5ευτίης ιδοᾖοβίατέα., πιασίς Ρειβδρίοιε ἴτᾶ- 
ἀῑάῖτ Έωεισλῤήες. ρατῖειη εὐττῦς Πὶς ΕΗΐ5- 
5ε ἀεδὶσπαίαπι. 1π αια σἵαραῖ αὐτῖσα. ἐδῖα 
Ἱεσηπτιτ ἵῃ σᾖοᾖίές: Αὐταῖσιν ἀρθύλητιν ] 
Ταῖς τοῦ ἅρματος περὶ τὴν ἄντυγα » ἔνθα τὴν 
στάσιν ἔχει ὃ ἠνίοχος. «Ἐσίσεβίως ἵπ Π. 5. 
Ῥ. 4δό. Ι09. ἄντυγα χοβδῶν Εὐριπίδης Φη- 
σὶν ἐν Ἱππολύτῳ., ἔνθω κεῖται καὶ ᾽Αρθύλη. 
οὖκ ἐπὶ ὑποδήματος ἐν τῷ» Αὐταῖσιν ἆρ- 
βὐλαισιν ἁρμόσως πόδω" αἳ δηλοῦσι τὸ περὶ 
τὴν ἄντυγα τοῦ ὥρματος µέρος» ἔνθα» Φᾧα- 
σὺν» ἡ τοῦ ἠνιόχου στάσις ἐστί. Ῥτούϊθῖε 
ΤΟΙ54Π α[ιᾳαπαπάο. απἱ απο ευττῖς Ρραί- 
τοπ ποδῖς ἀεπποηςῖτεϊ» ας ἴαϊπ εἶατε Ροπαῖ 
οὗ οσι]ο5δ. 4ΠΙαΠΙ ὤντυγα Ποῦἶδ ΠΙΟΠΣΙΓΑ- 
νῖι 7), Ε]εησεγωὴς ἵη {ιωρίαπέ Τ. Τ, Ῥ. 0 
970» εχεῖταις ρτοσῖπιμπι ετἶαπι εκ Ηϊρρ. 
νειδηπῃ 

Ῥ 

Ν]άρπτει δὲ φχερσὶν ἡνίως ὧπ᾽ ἄντυγος 

α)1γ5ὲ ᾖαδεμας (ουττα «οΠβίςτεπιε) εἶγ- 
εμ/σαίας ή οογγ{ρΗ. Ὀυϊ ἀῑχεται 
αἆ ῬΡμαξιμοπίῖα. Ραΐες 1π Ον Μετ. 4. 
145. Οογήρε σγα π]απώ» 5εεμπάππι Ε4- 
σἐρίάεηι ἵπ ΡΗΒΕΙΠΟΠΙΕ» Τοιαῦτ᾽ ὠἀκούσας 
παῖς ἔμαρφεν ἠνίας. ὦβρε σα Γοεγνίαῳ ς 
1618 ΕυππΠς ΑεΠ. ΧΗ, 356. 

Ροοῦ εζ ο», ὤίζμε αγγ] αἰτημζ» σα- 
Ίωζφμε 5βεγόως 

Ἐτηεαί {η οΓ2ΗΠΙ» 6ἳ πιαέδ 0/- 
17 ἠαδεμα». 

«απιάειι Ῥπαδιποπτίς Ιπιασίπεπι. ῬΡϊηχῖτ 
Ονία ερ. ηοά δεοειπάαπι Οταθοαπι 
Ῥοΐιατα. {απμ]οτμπι Έμετατ Ηἱρροϊνιί. 

ΟΤΑΤΙΟΝΕΕΣ 

πυηας, ρα ττυπῖτ ΠΙρροίγιο ιδε7έεα 
γ. 10ος » 

6ἴτος εομέρειίος οεί: τωδσἐ{ ἐήσο. 
Έὲ ογᾳ Γγεπὲ ζοπαίγα οιῤο/γέριὲς ᾖ]σαν. 

Ὑ9. 1109. Καὶ πρῶτα μὲν θερῖς εἶπ᾽ ὦνω- 
πτύξας χέρας ] ̓Ανατείνας αἀκειιριιπι ἵπ 
604. Ρατί5. αιοά εδι 6ἵ ἵπ ιδεβοἐς εᾱῖ- 
τδ. ΕΒισίαιβίο ἵπ Ἡ. Δ. Ηοπετίεαιι ν. 
523 πετάσαι τὰς χεῖρως --- νἰάειατ ὧκρι- 
βέστερον τοῦ ἀναπτύξας χεῖρας», εἰς εὐχὴν δη" 
λαδὴν ἁαστὰ τὴν Τραγφδίαν» ὅπερ Όμηρος 
ἄνασχεῖν χεῖρας Φησίνε 

Ὑ9. 1104. Κάν τῷ») ἐπῆγε κέντρον εἷς 
Φεῖρας λαβὼν Πώλοις ] 

«Ίρέγφμε ἠαδεπές σγα ῥεγηπὴεοὲς ζωσέδε». 

έπεσα ΗΙΡΡ. Υ. Ιοού. Ύοσεπι ὁμαρτῇ. 
αγ κήσπάως ορτῖπιε τετι]ῖε αἆ δεφπεπεία.. 
1η Ἴδίς, αιμοά δαςρί15., Ίοσυμπι Ἰηνεπίτ 
υἳ ΥΟΧ κέντρον 3Ε4Πε αἆ ἐπῆγε πώλοις Ρεῖ- 
τποαι» 4 παπι αἲἲ ΡΗΤαδίΠ εἷς χεῖρας λαβὼν. 
«4ΐπμς ἡμέεγεα Παδε]]ο, ο μοά ἐπ πχ ώπὸ: 
522 άέ» «αώμλοίο ἐ0: αι σομγομης ο0η- 
οέαθαε. ΓαςεῤῥΗΠΙ κέντρον ἀῑχίτ Ὅμηρι- 
κῶς' 34 κέντρον αἀφοτιοῖτατ ἵη Ρατ, 6οᾶς- 
μάστιγα. {ήοεγο ἀῑεϊταν ΑπΙοςΠΙ5 Κέν. 
τρῳ ἐπισπέρχων » ΠπΠ ψ, 439. εἰ Ττοιαηϊ: 

αἱήα με Κέντορες ἵππων' Ἱροί επαπ εηαῖ 
/αβειῖο Πηογὴβεγὲ κεντρηνεκέε. πλ. Θ. 
ν. 9035 ΕΒιάίά- Ρ. 6ο8. ο6», τὸν --- 
ῥάστιγι θοῶς ἐπεμαίετο ἵππους» εκρ]ὶσαῖ. 
ἐμάστιζεν" Εὐριπίδης δ᾽ ἂν εἴτοι., κέντρον ἐπῇ- 
φεν ἵπτοιε. --- Ηϊπο πηπ]ταπα ἀῑδιαι ἵῃπ δα. 
24ρ. Πετας]ά. ν. δ46. 

Λα βὼν δὲ χερσὶν ἡνίας, Ἐὐρυσθέως. 
Πῶλοις ἐπεῖχε. 

Κέντοον» 4.9. Πής ἵπ Ηιρρ, δεῃσα, Ἱεσίτας- 
ἵπ Βωγέρ. ἱ]οτςο. οί ἔωτεῃς Υ. 947. 

ἁρματ᾽ οὖκ ἔχων., ἔχειν 
Ἔφασκε, δίῷρου τ᾽ εἰσεβαίνειν ἄντυγῳ.. 
Κῴδεινε» κέντρῳ δᾳθεν ὧς θένων γερί. 

ΝΗΙ 1η Πϊ5δ 94εο ἀθδίάεταζεπδ, θένων 
αερὶο ὦς δᾳθεν κέντρω. 5εὰ Ἰεεοπες ἶδ. 
πας Ἰοεί Ῥρταευει Ὠίομ. Ο1. Όγ. 
ΧΧΧΗ; Ρ. 391. Ο. ΠΙΠίΠε εοπῖεϊη- 
ΠεΠᾷᾶδ ». 

εἶσ» 
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εἰσέβαινεν ἄντυγᾶς 9 
Κάθεινε ο κέντρον δῇ6εν ὡς ἔχων χερ. 

β-- [η ΡΙοΧΙΠΙΙΦ, ὁμαρτῆ πρέσπολοι δ᾽ ὑφ 
ἅρματος Πέλας χαλινῶν εἱπόμεσθα δεσπὀτῃ 
ν]τίορας ΡΙαεῦεΠῖ Ιεεῖίοηες», ἐφ᾽ ἅρματι 
Ῥατῖς. 604. ἐμφ᾽ ἅρματος » (94. Εἱο5. 

η) 

ὓς. 1107. Τὴν εὐθὺς ἼΑργους κὠπιδουρίόν 
ὁδόν. ] Ώος Οοάΐσες ἆαδαπι Τ]οτ, ει βα- 

' 115. ΡΙΟ κῴπιδαυρίας  δΗδρίεοτ 14 {ρδυπῃ 
Ἱῃ αἰῖς εἴαπι τεροττάπι τς ποίῖαπι εκεῖ- 
ταὶ Οἶατ. .Ὁ. Ἰωῤηλεη. ἵπ Μπσεὶ Τεχ. 
Ῥ. 909. εχ Ρ/ο(1) {εν Μὺ. ἵπ Ἐὐθὺ Λυ» 
κείου» τερτειεπάεηιῖς «Γωγγῤίαεηι » αῖ 
Φετῖρεετῖτ» υὈϊ εὐθὺ ἔιοταῖ ἀἰσεπάμπῃ » 
τὴν εὐθὺς Άργους καὶ Ἐπιδαυρίην ὁδόν. Βαιέ- 
καμία» 1. Ῥ. 1690 Ε. ἔχεται τῆς ᾿Αργείας ἡ 
Ἐπιδαυρίων. Ῥ. 1δΙ. {. τῆς δὲ ᾿Επιδαυρίας 
ἔχονται Τροιζήνιοι. Σα ἵἴαφιε εκ Τ{οεσε- 
πῖα τεσἰοΠε. ῥτίπιαπι άπεεῃπς ΕρίάθΗταπῃ, 
Ατρος5 ΄ΊἼδαῖε ρειτησευαϊ, απ ἀῑχίδ. 
5ε Ροῦδτα νἱάεῖυτ» τὴν εὐθὺ νεὶ εὐθὺς ”Αρ- 
Φους ὁδὸν»ο καὶ Ἐπιδαυρίαν 86. καλουμένην 
π]ςὶ Γουῖε δεγῖρδειῖῖ5 

Τὸν εὐθὺς "Άργους κατ᾽ Ἐπιδαυρίων ὁδόψ. 

να φµσε ΤγοεΣέΠε Ρε Ερζσωγίώη ο” 
Φἱοπεπ γεεία αἰμοί! «προ. Ουἱ ἀταπιᾶ- 
τὶς σιἱ 6ςεπαπι ΑἰΠεπὶς εοπδιἹτῖτ ἴπ Πίρ- 
Ρο]. δέηεεα ναί σα «Ίγαος γέαε ΠΙΕΙ» 
ΠΙΟΠεΙΏ οπιιττοτε ἀεῦιεταῖ ν. 1957. Πῖα- 
τάπῃ Ἰήο εν]ίατε πιαἰαίε Εγὴρίάέεο 4 0απι 
υβίταϊο Ίποτε 5ο11Ώ6ίθ Τὴν εὐόὺ "Άργους. 
ςοη Εξ, Οἶατ. «ὀγειεῦ Ὀις. Ἰβαςγάε Ῥ. 
Γ98. -- Ἆῖος {απιι]ο ν5. 1190 ἀῑεΙΤΗΤ εδ- 
56 ᾽Ακτή τις -- τοὐπέκεινα τῆςδε γῆς » 
(«γα Άαμο γεβίοβεῃ  Τεεῖε {εαίβίως 
1Ππτεγρτεϊαἴισ ) Πρὸς πόντον ἤδη κειµένη Σα- 
ρωνικόν" ἵπ ο πἱρᾶς ευ εοάεπι πΠί 7. 
Ἡδη εετναπάυπι νάειητ » Ἠθεοαθ ῃπ δε 
ουπι Υπο Οἶατ, πιπαπάμπ» αΠεπίδδίτη ατα 
Ἱήπς Σαρδονικὸὲν Οοάεα ἀαῖ Ε]οι. (αὐ- 
“ηαεή. Ἱ. ἵπ Ἠε]. Υὲ 41 

Ἠολλάκι σ᾿ ἐκ Τροιζηνος ὧλιξάντοιο πὀλίχνης 
Ἐρχόμενοι ἘΦύρηνδε, Σαρωνικοῦ ἔνδοθικόλπου 
Ναῦται ἐπεσκέψαντου [ 

φἱς νη]ραίαδ Ιτετας ὠπὸ Ἐάνθειο Εεἰιείκείπιε 
εοιτεκἰῖ Διῤηκεηίώς, Ν. Ὁ. ἆθ δἶπυ 

πιρΡροι τομ. 9οἳ 

Α 5ΐνε Ροπίο Β8ΤοΠίςο Ποϊανίί ἴ]ιςο ΤΙ. 
15. δραμΛεπαζ5. 

Ὑ5, ΙοοΙ. "Ἐνθέν τις ἠχὼ» αθόνος ὧς 
βροντὴ Διὸς» Βαρὺν (βρόµμον µεθῆκε.] Μίω:- 
ἁγανίωπαῃ δεα τς εἲ ἠ{αγήαλάμήη» ΡΙΟ 
Φωνὴ Διὸς, τεεερὶ (ροντὴ Διὸς» ΡΙΔεῖεῖ- 
αὔαπῃ ο σετετὶς αάΠτπιατιπῃ α Οος. ΕΙοτ. 
αἱ Ῥατίς. αἴῑαε Ἰϊο «αθόνιος βροντὴ Διὸςφ 
Ίπ Ειγέρέά Ελεεῖτα ἀῑείτιΓ γερτέρα βρον» 
τὴ Διὸς»ο Ν. Ἴ4δ. ἸΤδιηδποάί νε]ηῖ πι» 
σἰεπτῖς ἵεττας ΕΙ8ΡΟΤΕΠΙ [βροντὴν ιοί ἀῑχ. 
εταῖ δορβοσίες ΟΕὰ. ἵπ Οοἱ. ν. 1457: νε. 
δι δεδ]τ 16ος» 

τύπησε μὲν Ζεὺς χβόνιο» αἱ δὲ παρθένοι 
Ῥήγησαν ὡς ἤκουσαν. 

ὁεᾖο]]ασέες ΙΟ] μύκημα» ἱποπῖε, ἔγένετον 
καὶ ἐσείσθη καἡὶ ή. Ἐκ Αιιτπίάε 4ε/αμἠεἑ 

ο Ίαες ποῦῖ5 εχεΙϊαΏἴΓ» σεισμὺς φέγονε καὶ 
ἔγρυπεν }γΠ"αριᾶ Πάγβοεγ. ἵῃπ Γρυπάνιον 
ὁμέσαρ Ίπ Ἔνρυπεν. ἹΠπῖετ «411 Ττασϊοϊ 
τε]ίαμ]α5 ος α4ποαιμε Βταπιατῖς ΓΓβρίπεῃ» 
τήπ] ρταεῦεῖ δ, Φογένέγέμ» Ῥ. 1495 

δε 17141} ἐέ7Φέ 101459 901 1γέ {1ο 
Γεγώτῃ 

Φεργναςὲέ αγέε ἐΠέέ {ο 6 Ι}Γο 
241263 δ 

Οαμάίαμ. ἄε Ἀ. Β. ν 159. ἜΈοεε ε- 
βεης ηβέγε Γγάβογο εἴον 1735 -- δέζω» 
Ιώ ἰοἨέγέ εῶνεΤ/άέι [8ε ΕΟΙ54Π εταπῖ 
1η ορβος Βμαείτα ᾿Λελλάδες Φωνα[. 
Σ1γηο/ύβίεοη ΙΜ. Βἱδ]. Τεἰά. ᾿Αελλάδες 
Φωναὶ παρὸ Σοφοκλεῖ ἐν Φαίδρα. --- Ιπ 
δεαΙΕΠΙΕΠΙ Ψεϊδιπι 1909 ᾿Ορθὸν δὲ κρᾶτ) εκ 
Οοάά. τεεερί Εϊοτ. αἳ Ρατ. αὈί αἳ ἵπ 
1116 εταῖ» εὖς δ ἐς νε οὖς δ᾽ εἰς οὐρανὸν . 
Ἱϊτεταπι τε]αῖ νη]σαίαπι. --- 1 ῑτοῖα., αἆ 
αὖθθ δε Πιοίις αἱΠάεπτε 5οπῖτηπῃ εάμπε 
ν. 1005» ἀλιῤῥέθους Νοσαϊ ᾽Ακτάς ' πε(ε 
ἀλίῤῥοος 54 ἀκτή τις ὠλιῤῥόθος δετὶρΣί58ε 
240εήως ἵπ Ευτορα νἰάετιτ ν. 158. 

Ὑς. Ι5οΟύ. Ἱερὸν εἴδομεν Κὔμμ οὐρανῷ στηρίο 
ζον», ] {1βεμίεσι γἠάζπιως [οί αά ϱ06- 
{7 Ἠοφως Πέγέ{ηρεΜ/εΏ}; 5ἶνε σα εγέολ5 
{3 εοέβιέ ώσ(ήὲ ογεεέθα!. έπεσα ΠΡΡ. 
ν. 1οο7ν 

δις σ.5 



2ὓ5σ νο αι ΑΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣΡ 
αζ1ή1ο νώΦ/{ή 1Η εν σὐ[ο 127έ. Α ἵΠ επ. ΙΠ » 68 ἀῑχίτ «{είμασο» ΓγαίγεΓο 

6σενέσμε ἐπ αίγα. 

Τη εἴις Αρα, Υ. 471. {ή ατα βοπέμς 
20/15. Ῥε]υα Λ{ωμίΙο Νο 603 4, Ε/- 
αέ εἰ ἐπ σοεΙΗ βείσσως, -- βοηέή)- 
σε ελ/ΟΙΗ 1 απέγα. Ονίαίο Μετ. ΧΙ. 
407» «οίως ες εὐέ]ω]ηζμε ὤέ- 
σµαγε νίαειώγ Ροβ/ώς εἰ {λαμοίων αά- 
σρε)σέπο 1ῤήσμέγε /πέὐέτ. Ἠαες εἰ οἰπῖ- 
14 απ δαῖτίς νυη]σαια δίπῖ αρυά Ῥοδίας., 
Ῥτουαδί τες ΠΙδα απ αλοί ρταξείεΓη παπι 
Ίου Φωγέρέαςς Ιοςο τερετῖετα: Κὔμ) οὖρα 
νῷ στηρίζον. ΄ΤταΠβδιΠδΙΕ 1ος ΗΠἱοπεΙῃ α 
{ο11έγ0. ΕΙΙ15 Έρις», πεογαία., βΡαγ- 
γα Τί 7430. πο δέτε αἰλο)! {η α- 
7699 -- εἰ εαρµέ {ηίεγ Ιω εοπά(» 
1η Ἡ, [9 2 443 2 ϊ 

ὀλίγΗ μὲν πρῶτα κερύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτὰ 
Οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη. 

1ῃ δεᾖο {ή ἐστήριζε τοάάΊεΙΥ προσεπέλασεν» 
ὤγφισεν Εσια)ἑ ἀῑ[ιροπιίαπι ο ἵπ π]τῖ5 
Βο]]εστετ εοππραΤαΠάἰςδ ποτε ἰο]]επι» ἔω- 
21ργάΐ Ἰοειιδ Ποη ΡΠαεΙΕΤΗΤ. Β. 47δ. 90 
Έὐριπίδης.» ἹπαυΙϊ, ἐν τῷ. κῦμα οὐρανὸν στη” 
ρίζον’, ὑπερβολικῶς τε ἔφη κατὼ ἀφέλειαν τοῦ 
λαλοῦντος προσώπου. καὶ οὐδὲ ἀνελλιπῶς εἰ μή 
τις τὸ Στηρίζον ἀντὶ τοῦ ἐγγέζον εἴπηικαὶ στηρι- 
ζόμενον. ἴα Ε απρΙάεἶς ΠΟΠ οὐρανὸν 5ε 5ετ]- 
Ῥδιδεε νίάείιιχ [σα {ῤέΗ5. απο να!σατυσ» 
οὐρανῷ. δῖνε αὐτέπῃ άΙεατ ΚΌμ᾽ οὐρανῷ στη: 
ρίζον" Φἱνὲ ἐς οὐρανὸν στηρίζον’ 5εα ἴρπάεπι 
πρὸς οὐρανὸν στηριζόµενον ο ἃ4 5εΏδαπι ΠΙΙ] 
«η π]άεπι αἲὈΙίτοΥ ΙΠΤεΓεδδες οὗρανῷ στῃηρί- 
ζον Πίο δει]ρδῖῖ Ἡἳ 1Π Βάεςμαδις ν. 97ο» 

"ὪὭστ) οὐρωνῷ στηρίζον εὑρήσεις κλέος" 

Ἠπάς δΙΙΠ νετδαπι εβοτηιανῖτ «4{μείογ 
Χρ. Π 15355 Κῴν τῇ χθονὶ στηρίζων (στηο]- 
ζον) εὑρήσεις κλέος. Εδῖ αὐϊεπι οὐρανῃ στη: 
ρίζον εἴπβαετι βεπετῖ εἲ ρρεπιοζΙη 
βἵρῃ Βεβίηδ» 8ς αἰθέι κὕρον (αήῤηηας η 
ει «4ροἰίοπίε, αυ] εἰ «{εσοβγ, εξ 4 ἳο 
επρτα ἀῑείυπ Σω 1Π νς. 44. «Ίο ὴ} 
θυμὸς -- οὐρανῷ κύρων ἄνω" νἰάεῖητ οὗ» 
νετοαίας {ή επ δεπὶ ἵπ Αεπ. Χ. 

545 

Φἰπεταί ἐ)ε αὐφμίά πας Ρώα» 
ουεἶοφιιο αλά πη Γ0}1610ε /εγεζαί : 

σο2/0 εαβίέᾳ αἶα Τεγερίέες. εἴ σ0εΟ. Ῥτο 
11. «οε]η]ῃ. εἴίαπ Δεῃῆ. 11. 186. ΥΙ. 
118. εοΏΕ. Δε. Τ, τό. Αά στηρίζειν 
Ρτοχϊῖιπς αεσεαίτ  φἰσηίμσεαπάϊ Ρροτεριατα 
νετΌΙπ]΄ ἐρείδειν. ἀἰεϊϊατααε ποη ἵαπίμπι 
αι εἶς }Ἡν ἐρείσως ὄμμα) 8εὰ εἲ τῇ νῇ 
τὴν ὄψιν ἐρείσας » Εἳ πρὸς τὴν γῆν. δἱπ]ι» 
τες στηοίζειν εἲ στηρίζεσθαι. «Ἔιεγὲρ. Ῥασςῃ. 
νι Ἱοῦί» 

Ορθὴ ὃ) ἐς ὁρθὸν αἰθέρ ἐστηρίζετο » 

πεῦἹρο ἡὶ ἐλάτη. Τετίαε ᾳὔοφιε αὔαπι 
ἀϊεεραπι 8ΙΤΙΕΤΙΓΑΕ Ῥριαευεῖ εχοιπρίηπι 

εἰασάεπι ΄ῶτασοεβίας ν. 19δο. : 

Καὶ ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε» καὶ πρὸς οὐρανόν 
Καὶ γαῖαων ἐστήριζε Φῶς σεμνοῦ πυρός. 

ποί ροηΏῖταγ ἐστήριζε, Ώτο ἐστήριζεν ἑωυτὸ » 
ςἶοιτ Ποδίτο νεῖδι στηρίζον. ἰατίοτί αδιε 

ο νεο αίσηΐτ Τῤησγά. 1, Ρ. 195. 929 
νὶδ πιοτρῖς 5ἶνὸ ΡριαεεῖρΗΣ ἀο]ος» ὁπό- 
τε ἐς τὴν καρδίαν στηρίξαι» φι εζεπό 
2/4 νεγαέ 6) οὐγάΐες --- δὲ 

Α{οδέάα γὲς ἐπ εο 70614111 οοη/ωλό- 
06 οεβγέδ» 

{,Ηογείίο Υἱ. 115ο. --- Ἰπιτίο Ἠαῖῃς αἆ- 
ποται]οπίς απεπι {ηβέμίειι ἀϊσεραιι, σ- 
εγω οτίαπι [ο Ἰςει ἱπιετρτεϊατί ς 
Ἱερὰ κύματα ἀῑχὶι Εαζ1ρ. ἵπ Ογε]. ν. ούη. 
Ἱερῷ χεύμοτα πόντου» «ΟΙογγ». Ρετῖς. ν. 
1181. σοηπΕ. ὅσ. ὁραήβεη. Ιι Οαῇ)1. Ἱ, 
ΑΡοΙ]. ν. 1Το. Πίο νετο Πισίας ἁῑνίιηϊ- 
τ15. εοπείτατας Ῥεςη]αγί αποφιε Τατίοπε 
{πΠΙΙΗΟ ν]άνπί ροτηῖτ αεξν. 

Ὑδ. 1907. -- ὥστ ὠφημέθη Σκείρωνος 
ς ών Μής ς 

ὠκτὰς ὄμμα τοὐμὸν εἰσορᾷν' Ἔκκρυπτε ὃ Ἰσθ- 
ν Λ / 2 τ .. ., »» 

μὸν καὶ πέτραν ᾿Ασκληπηῦ.] ἴπ ὥστ' ἀφ. 
5 εμπι Οοἡ1ες Πα Μσγαγέο πιοπιοταῖο ἐολιδρί» ΄ 

τάης Εἰοτ. εε Ῥατθ. -- χες ΒΩγὲρί- 
αέγο ἴτπι βία 5ε8Ώς δαῖῖν αἰίεῃα» δε7ερα 
ποὺΐς εχρτερῖτ ἵΠ Ηἱρρο]. ν. 1ος. 

{αἱ Μέγ: ΗΕ. 21126 Ερίάσιε{ ὨὈεέν 
{54 αοέζεγε ῥε/γά6 οῤέζες δοἱ}οέώεν» 
3 σμαε ἀμοζις {έγγα ο) 
ει. 

δἷς ἱδῖα Ἱερεπάα οεηθιῖ 7. ὃν σγοπονίμς» 
νες 
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Ρετ ωῤες ἄῑεῖαΦ εν Ερζσηγἑ Πε, Α 145 οπής ηθηςΗγό. -- Ἱπ Ἱν Εππρίδςϊς 
πτε]]ίσεῃπς ἵρεαπι Δρίζσµγώσ» δὲ οο({- 
ἔωγ «4ετοω]αβίως, 5εὰ Ῥεί πέτραν ᾿Ασκλή- 
πιοῦ Εριάαυτις Βωγήῤως ποι ροϊυῖτ ἆς" 
βἰσηατί. επ]Η5 54Πε Ῥτοδρεεῖας ρετ Πης- 
ταπῃ πιατῖς βατοπίεί ποπ ροτυῖτ αι[ευτ 
εχ Ττοεζεπῖα επ δις υἱὰ, απαε ἁπεε- 
Ῥαι ΆΑτσο5. Αἷτα5 ἸταΏε 5εορυ]ας ἴπ 
Ματοπίςο 5ἶπα. αὉ Ερϊάαπτο ποτ Ίοπρε 
τεπιοῖιῖ5» ἄἂε ποπιίπο Ὠεὶ εἷο αρροε!]ατα5 
Έρ]ιάαυτή. ἀῑσεῖις νίάετατ [αγέρὲα πέ- 
πρα ᾿Ασκληπιοῦ» δέΠπέεσε -- γἱέρες Π0)εέ- 
πε Εράσι,ἔ Πε; Ἱαπο εηῖπι εκ ἀῑνει- 
κῖς (γοπθγΐο Πιεπιοιατίδ Ιεειιοπίδιι5 νε- 
ΤΟΠ ΑΤΟΙΤΤΟΣ. --- ιά νετο ποτατα νὶ- 
ἀεΏίτατ, δῖς Ίος ἵπ Ίοςο Ἰμπετίπι ῥείγας 
δε οπίάος, ΠΠ 5ΙΝΕ ΔΕΟΤΟΕΟΓΙΠ- 
ερΊιπι, εἰ «/εσοι/αρὴ γΗρεῃ πιεπιοῖατῖ 
3ο δἱ ἵῃ Ίδη 4ποατπε Ίοσα. ἵαπία πιατί5 
ἀπτετςαρεάῖπε ἀῑςδίῖα, Ἠΐπο αἷίας Ροατιθτίῖ 
Ῥτοξρεςῖιδ. ----- Σκείρωνος ἈΠἴεπ κίνε 
«εχειρωνίδες πέτραι Πίος ραυ]ο ἀἰεμητυτ ἵπ- 
5οιεπτίι5 Σκείρωνος ἀκταί. Σκείρω:ος ὄρη 
ἀῑχίι Δἐοσμάεγ ΄ΤΠετ. ν. 915. γΥἱά. 4 
ης Τ. Β. 1η ΙωεἱαΠ. Ῥ. 907. 

Ύς. 1219. Κῶπειτ) ἀνοιδῆσαν τε, καὶ πέριξ 
ὡθρὸν Πολὺν καχλάζον ποντίῳ Φυσήματι Χω- 
ρεῖ πρὸς ὠἀκτὰς» | 1.ΔΠπί6 ἴδια Ροῦίς. γεπι 
εοπιάεπι νε] 5ιπ!]επι Γαῦ]απι παταπτἰ ος. 
εκρεες5α συπῖ: ὕεέπεσαε φὐ]άεπι η ΗΙΡρ. 
γ. 1915. 

Οοπ/ωγςΗ ἐήσεπς ῥο/ώς ἐῃ ναίώη ἆδ- 
6ετε 

Ἰωπιίιζμήηζ με ΙΠΟΠΦέΤΟ ῥείσαως 4 167” 
{401 Γ441. 

Ονάΐο Μει. ΧΝ ,5ο8. οἱ ἰοαίτατ Πϊρ- 
Ρο]ντις {π γτοίση γετδηδ» 

΄1γε σΗγΓεπΙ{ οσο {πηπα- 
245 αζισταγ 

1η πιοπΗς εβεεζεπὲ εΓΥΑΓέ εἰ εγέεςγέ 
γής. 

δη ἆσγε πημδ Ηώς. 

ῬΏε Ὀε]ίεα Ίοαμεπς πιβτῖπα απέῤήης 
ευ] ταποἳᾶπι Ῥρτθεία ἀεδίπαῖα ΕΓπεταῖ 
Απάτοπεάα» 1,. Ψ. 579. αγανίἰόκ5., Ἱηπ- 
ους, {47 2Η7ᾷέΤε βομίω (οερεγαί» εξ 
΄0ηρο Γσλεῦρηε οὐ σέπέ [μοίως [πορεί]εη- 

καχάζων εχΠϊειητ ἵη σα) σεγὲ Οα5τἴξαϊ, 
Ίπ σι, ρ. 79ο. πὈὶ νίτ ΝΊασηις πες 
αἀπιονῖε «απάής σα Οα1π. ΤΧΠΙ , 
5732 

Όμαε ἱαγάς ϱΓΗΙΗΗ οἰεπῃέπὲ [αηήηο 
Ληὤσε 

2γοσεάωέν ᾖεπὲ εξ ΓέοΠάΠΕ β]άήςξογέ 
εσεβύη1» 

αοτῖοῖ πια]ῖπι», οππι απο Ώοιμα Ἐηϊο 
Οοπῖεετ. ἵπ Οᾳ11/. Ρ. 45. εἰαφογο ο- 
οβηπὲ: ο «ΑΕ ελία οαπὲς Φάενα (ε/σεμο 
Οσέρήη (επι εγεβίέη Ιεσ. «Ππη 7α7ο {οω- 
κα) εσησεμἰε εσοβἑμπαὲ» ἵπ Ττασπιεπῖο 
Ῥ]ήπίάατυτι «Ο.Ε αφποᾶ επιεπάανίτ εα 
τατῖοπς Δεηρζε[. ἵῃπ Ερϊςτ. αἆ 7. (1). Ρ. 
ο7. δυηπῖ νετο ᾖΕΠὲ εἰάΠ6ογε οαεβἑμΠὲ 
/ειοπαέες άσε», ΊΛεοεγή κύματα --- 
"Ασυχα καχλάζόντα» Εἰά. Υἱ 11. εἲ Ὠίο- 
ές ἵπ Ρετίερ. ν. 536. ππεπιπίτ Καῦ» 
στρου Ἡσυχα καχλάζοντος» (4) 5έγ] {η 3/γέ- 
Ρέη σδεμεες: ΡΠαδ5ί5 Ατσοχε παν! Κακχ- 
λάζων ὑπόεικεν, «4βοῤίομ. ο 1. 12Το. 
{ΕΠΣ Σ45ΜΤΟ αΠαΜ{ετ Ηηάσε κακχλάζονταω 

γάματα 5δυπῖ ἵπ ερίρταπιπι.͵ Ρ/α(ομὲς ΔΠ- 
ταο]. Ες 5, ΧΧ. 18. ΑΒωτρώςς νετο 
ΠηεῖΠς ΠοΏ 8αΠε νε]ητ εἶδια ττεπηπ]ο 60ῃ- 
εμςςις Ἱεπίῖτεγ εσεβἐημαδαέὲ; 5εὰ { αζλιη2 
εοπα28ΕΗΣ πα σΠο εἴη [γεπαδέ εοοίώστε 

Ῥαῑείτις ορωηιῶς» εἰγει/ηάσφηε [αΐίω πγ- 
Γ4Π0 ῥᾳ5ςο ὠνοιδῆσαν τε » καὶ πὲριξ ἀφρὸν 
Πολὺν καχλάζον ποντίῳ Φυσήματι’ υὈἱ ποΏ 
ἀῑείτιτ Ι5ΙΤ8ἴΟ πιοῖε καχλάζον κΌμαον εὰ 
ὠφρὸν Πολὺν καχλάζον. ἴπ ϱΠἴΒι5 καχάζον 
8 Φεαβσετο ρταε[ειτὶ ποα ροτηῖτ» ααῖ 
ορῖῖππε πογεταὶ αὖ Αετὶς5 ἴδῖα Τα]ία Ῥοῦς 
τί εογΠρϊ, εἴ Έοτπῃατῃ ε55ο γεγοῖ 5Ίῃζες 
ΤΠ Καχλάζειν» ας ετῖαπι Ιη το νε]ιε 
Ρτορτίαα. Ῥε Ποπῖπίοας εσοἑη} 

Ε εώερέδως ἵῃ πδι Έπετε γεια Καχάζειν” 
Καγκαζειν' εἴ Καγχάζειν. Νἱά. Τ, Η. ἵπ 
Αυεῖατιο Έπι, αἆ Πε) Κακχάζει. εἲ 
3ο. Β4εΓ5ο”, ἵη ΔίοεΓ. Αις. Ρ.215. Ώςε 
ὠράατιπῃ ποῦ ῥεπὶ ἵαπταπ Πιυτβυτε » 
5εά ετ εοππιοξεί πιατί παχίηο {Τββο- 
τε, Βιείυσπι α)σἰσαπτίππη» Πτοτί νε] ἴπ 
Ητοτὶς ἱαρί:1ο5. κάχληκαε ἀῑεῖοδ. 1115ο- 
τΗΠῃ δἱτερίτα» Κωφλάζειν Εαῖτ αἁΠιοίταπι 
απππι οβήήιε ολο σπα Γεν 

Ερ 3 ζαιε» 



504- Ἱἡ ο. τε ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΡ 

Ἰσιεγίσμε ἑῤῆα /έΓωμάΜΗΣ αἶσα, 716. Α ΤΑΠΕΠ 44θο «αΙ58Ε ἐδί» εἰτ νι]σαίαπε 
Αεπ. ΝΙ. 580. «4ροῇῇομ. ού ΙΝν, 0419 
ἀμφὶ δὲ κΌμα Λάβρον ἀειρόμενον πέτραις ἔπι 
καχλάζεσκεν. Ἱ.. Ἡν 570. ὑψόθι δ) ὄχθης 
Λευκὴ κα λάζοντος ὠνέπτυε κύματος ὤχνην 
Ίαες γετοα ταςτταῖ ΡοτετυΠῖ {πα Β11η0). 
Μ. Ρ. 404 11. πδί Πε Ίος5 εἲ νεισαπι 
εχρἰῖεαῖιτ Καχλάζω" αιοὰ δῖο 5οπΙρίΙΠ] 
τπτ ἵῃπ Ἰῖς Ἰοοί οχΗϊ σι, σας ἵπ Οοάά. 
Ἰηνεπῖτ Οταπππηαϊτϊσας. Ίπποες πιασΠο ΕΠΗ 

Ἠ]ς Ἰθοτίοπεπι ΠπΙΙαΤΟΙΠΗΣ Σ {εγώ σετῖθ 
13015171 ἀῑεὶ Ροτιιῖτ ἄγριον τέρας" αἲ 
εἴτητ {10π. Ἡ. ΑΡοΙ]. Υ. 392. «οἩΕ. Ο/- 
Λέαη. Κυν. ΠΠ, 5ύ4. --- ἵπ νς. 1216 Οὗ 
πῶσα μὲν χόὼν Φθέγκατος πληρουµένη ὁρι- 
κῶδες ἀντεφύέγγετ”' ἀντεφθέγξατ᾽ εκιθεπε - 
Οοἆ. Εἶἰοτ. εἰ Ώ αμα Χρ. Π. ν. 857. αἱ 
τε]]α Πα - τοτίάεπι Ἠτετῖ εαάεπι Ἱεσαπίατ. 
έπεεα Ηϊρρ. ν. 1995. εΏ {ἰώ ΠΙάγΕε 

Φιτερίτὰ ἀοοϊάεπε Ζηνὸς καχλάζων νασμὸς Ἡ {7111Φ115 ο/1ός εΠάίφωέε πουβή; αάσίγο" 
εδ 1π /,εορἠτοπί ΑΙεΧ. Υ. δο. 

Ὑ9. ΤοΊ4. Κῦμ ἐξέθμιε ταῦρον» ὤγριον 
τέρας | 1140ΥγωΗή εοπεµσδ5 εΠάαγωη πίο- 
δω. ο Φοὐνῤίζμέ 5619 Φέηέοα ΗΙρρ. Υ» 
1091. 

Οογπέσεγ ἠέπο ἔσώγως γωβῆς επβε]Α αγ 
9 ο 

Οναίως Μει. ΧΝΥ. 511. Ἀβοσα) δεγγέης 
νοεαῖ ἡπ 116. ΔεΠ. Υ. 445. ΝΗ. Τό. 
ου ῥάέγεα ΙΠ]ίο 5ετῖρδίσςε νἰάείατ» Πο 
«εσει βαίγε. Ιπ εβεπι Δεπ. ΝΗ, 
7δο., ΠΗἱρροϊψτιπι εηυῖ ---- ιοποίγὲς 
Λανίώ! ε[ωάεγε πραγέωέσς Ίος 4ποφιε 
Α/οβογέ Η ΕΙ. ΧΧΙ, 53. «4άγομεάε 
σιοηέή Γωεγαῖ ἄέγοία 1ΡΓΗΙ5 Ε0ΠΙ- 
πποπάατα νιάέρυητατ ἵπ Πὶδ Ειτὶριάεῖς 
εχεορίἰαἴαιη αὖ ᾖ5. 7 οέο Ἱεοιίοπειις αἲ- 
ποίΐαῖα Οοάϊςίδ Ἱἱεοτῖοπα Τ]οί. ταύριον 
ὦγαῖον τέρας, αἀδετ]ροῖτ {5 205. ν ἔοτῖε 
» Ίεσ. Κὺμ᾽ ἐξέθηκεταῦρον Α]γαῖον τέρας.” 
Ληρίως [Μείως Ἱαµγώτῃ επροσωδὲ ηΩγὲ" 
2/14 1301/6471. Ταῦρον» Αἰγαίου τέρας » 
ἁοοῖα εοι]δοραῖ νυί πας 7. 3, 
ὤΩγοπονίως» παπι ανί 5αἱ οοπεσῖταπι 
πιοσµπι εοπιπιπἰσανΙϊ Ο]ατ. «46γ. («γο- 
ονζε» δῖο «{ερφαεί, ΠΕΠΙρε Γζγὲς, 13201" 
/714 147141 ἀΙΕεΓΕΙΙΓΣ ἐνάλιον τέρας ΠΟΠ 

Λ1έ8, 
βουηέ» 

Ραοιιγίως αριιὰ Λο}. (ήαγο. ἵπ Υ. 

Ὁα71ογε εἰ τοέἔέ οοᾖ]ές ενο/116” δοῦῇ. 

Ὑ5. 1916 ---- εἰσορῶσι δὲ Κρεῖσσον θέα- 
µα δερμάτων ἐφαίνετο.] Ν 'Ὢ αἴτεν Ἱερίδδε 
νιἀετσ {αΐδις σγερογ ἵπ Χρ. Π. ΄ πὈί 
νετςι5 Ε5ί ὅσδ, Θέαμα κρεῖσσον ὀμμάτων 
ἐφαίνετο. Οία ἀεάῖς ἵη Πιρρ. Φέπεσα Υ. 
109925 ᾖΞαγέρώις Ηῖς νεριὶρία δε υμ{18 

/14ογὲ ἐλγελίέ 12/1 
Δ4σίως Ε4ΛΟ}Ε; 

εμαρίσαῦας Πλαπι ]εσῖςσδε, εἴ δοτἱρθίσδε Έω- 
71ρέ4εη » 

Κρεῖσσον θέαμα δειµάτων ἐφαίνετο, 

Άαπο διιδρ]είοπεπι ἰπάϊσανί ἵπ ΒΡαγρ, 
Ῥ ΡΙΙοΈΗ. Υ. 906. νίδαπι {οτίαδδε ΡΤοῦαδ- 

5οϊ θ{ωβγανίν», οι νεηπῖτ ἵπ Πιεπίεηι 
Κρεῖσσον θέαμα Φδεγμάτων ΝεμΙΓΙΙ5 π]θ. 
πιοταῖα Ιεεποπθ» ΠΙΙ] ἱπιππιαπάμίῃ θἵβ- 
τοῖς {εσίῥίωςς δεπιεητίαπι επἶπι Ε9δεν 
1029447 1/1 ΟΥ 714 ὤΐέο ΛογγεΠά ΜΗ Γή ρ56. 
µἱ πε αἲρεείω εἰ ϱωἱάεπε σέέπεγε 
ῥοσκεΏέ, «Δεζιο} εβάεπι εθῖ ορίηιο. ἵΝες 
ἀίβτεοτ φεητεπτία φαῖῖς αοςοπππιοάα!η ς 
5εά ἳ 1]]απι νεταπι εΓβάετεπας ει Ει- 

«4Π6 Ππίτατες α υἱαίπο (Οταςείδ πιατὶ ἀῑς- Ε τἱρίάκαπ  ἀερεδατ θἰπῖηρας απ οαςάατα 

τω «εραεωη δωγὶρίαςς νὰ. Τ. Π. ἵη 
Εες}εἠ. τὰ ν. Αιγαίο. ὤλιο αὐϊεπι τέ- 
ρας» εἳ ἐνάλιον ΑΙΙί 4ποφ1ε ΠΕΠΙΟΓΔΗ: 
τωτΣ ἵπ ρο/οη, Κήοά. ΙΝ», 1508. Εἴτε 
σύγε Τρίτων ἅλιον τέρας. ο ία δεἱ]ΐςει ΊΤ ι]- 
τοἳ τὼ μὲν ὦνδρὸς εἶχε, τὰ δὲ κήτους. ἵηπ 6ε- 
Ρΐρτ. «{Πέεραίγε» ἰπῖετ ἵ]α ο αε Αοὐκίως 
Ῥυυ]σανίε, 4739 Ρὶδεαϊοϊ ἀῑείτιΓ Δαίμο- 
σν εἰγαλίρις δοὺς τέρας εἰνάλίον. -- ΝΙΠΙ] 

εχεπιρ]ῖ5 εοπιπππΙτὶ ααῑε ππιΠὶ αα- 
ἀοπ 56 πι] ]π1η. Παεῖεπις οὐταῖε, Όμαε. 
ευπαῦε τεῦας οἱ 15 πσίογα 5μπΠῖ νεὶ ῥο- 
Μεη{έθΓά  Φοτὶρῖοτίρη5 Αιτίσί5 τούτων κρείσ- 
σω 3ἱνα κρείττω 655ε ἀἰεαπτιτς απϊφιε ἃ- 
195 γέηοὲ νεὶ 4πδεΙπαπε τε «βεγαηὲν 
τῶν ἄλλων κρείσσΊνες 5ἱνθ κρείττους εἶναι. δω». 
7έρίάές δορβοεὁς ΤΑμογαίζαε Ρ. 1009 ὃν 
13. Ῥ. 4{42 4Ό. 4772 44. «Χέπορβομέέ 

δ. 



ΙΝ ΕΡὐΒΙΡΙΩΙ5 
- ΗΙΡΡοΙ στυνΜ, οὖν 

Ῥ. 1199 36. ΙΙ 914. 375543. «4{4ρήοη- ΑΡ. 118. Ὁ. ἁμαθίᾳ ἕυνοικεῖς, ὦ βέλτιστα ., - 
3{ Ῥ. 1979 95. {οή6ο Ρ. 165. 90. «46- 
εΛΗπὲ Όν, Ρ. 55, 9. εἴοες Νοιις 1]ε 
νειοιης εχ Εμγέρ, Μεὰ. 1979 

Θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων» 

τεάἁἴτις ας. ΟΛαᾖἑώέμσι ἵπ Τΐπι, Β/αΐ011ν 

1δεά νπεξέ ἐγα ταηΙά/ ΕΤ ῥες{ογήδν 

ΟΙνίίαδ» «ὐΙΗ5 τες σερῖας ΓΑΠΙ4ΠΙ 5Ώρο- 
τηΏῖςο ὠποῖ]ς κρείσσων αῑείτιτ Τήσογά, ΤΠ» 
ς. 41. Ι7. ΦεΛΟ). ὑπὲρ ἀκοὴν ὠνθρώποευ. 
Θ 46 δυΠῖ 84εο ππαρπα, ΠΠπίτα» ΠΠΕΙΠΕΠ- 
ἀᾳ. η εοἵμπ πιασπἰτμάο» γε] αἁπιίτα- 
το» σε] πιεῖηρ γετοῖς εχρεῖπαϊ περι]θαῖ ο 
ἀἰειητιΣ 1]]α κρείσσω ο 8ΊΥΕ µείζω» λόγου" 
θαυμάτων ' Φόβου" αἴῖε 48εο εἴ]απι δειικά- 
των. ιτ Τδωςγά. 1. ς, 5ο, κρεῖσσον λό- 
Φου «Χεμοβήομ ᾿Απομν. 1]. Ῥ. 4δό9 τς 
χρεῖσσον λόγου τὸ κάλλος τῆς γυναικόε. Ἰπ 
“γήοβή. ΑΝ. Υ. 1703. ὦ µείζω λόγου. 
«Ὀεπλοσίή. Ῥ.45. δ. 14 ἔστι κείζω τὸ ἐκεί- 
νων ἔργα» Ἡ ὡς τῷ λόγῳ τὶς ἂν εἴποι. Κρείσ- 
σον᾽ ἢ λέξαι λέγω» εἲ φἰπι]ία ρτοδίαπτ αἆ 
Σετοάοί. Β. 5οἵ» 4Ποταπῃ εοἀεπι τεπΠροτε 
κἰπηϊ]ία {αγ {Ιαπάµς ἀεᾶῖτ ἵῃ δω. ΦΙΡΡΙ. 
ν. 844. επῖας εχἰπιῖῖ ν]τὶ τπ]Πΐ 5περς «Ον 
φεηδηπι στατη]οῦ. ἴπ Βὲρ. Βαεςμ. ν. 
666. δειὰ ΠΙΕΠΙΟΤΑΏΙΗΓ , θαυμώτων τε 
κρείσσονα. η Ξ/1ρ. ΗΕ]. ν. 6ο; Θαῦμ) 
ἐστ᾽, ἔλασσον τεὔνομ΄ ἢ τὸ πρῶγμ΄ ἔγον. Ῥτο- 
χἴπιππῃ Ἰ]]λαά εκ ΒαςςΠαβις ασσεα1ῖ Ἱρεῖσς 
σον θέαµα δεικάτων. Έεειε Τάυπαε αμ. 
Ῥ.όο8. Μεῖζον Φζβευ πρῶνμα εχρΙΙσαΤΙΙΥ τὸ: 
ὑπερβολικὸν Φ΄βον πειοῦν. Κρεῖσσον δερμάτων. 
νεὶ αἶπιῖ]ε αυτά ἨΕί ποὺῖς ἵπ Ι8ιμς5 αρνί 
Φοηρτοίος πιοποιτανετίηξ γΠί ἁἀοοῖῖ ο. 
μις τ]υά ειίαπι κειγαὐίηςδ. Ῥΐνειςης 
η] επἶαπῃ ΡΕΠεΡΙ5 {οτπη]ε αριᾷ 8υο- 
Ρ]]δῖας τερετίτὶ πο Ίβποτος ΠΠ] ἵαπιετ: 
Αριά 1ο εταπ ἴπνεμί, αιοά Πίο γη], 
6α1αε νοςί Άγετεῖ. 

Ὑ6. 1919. Καὶ δεσπότης μὲν ο ἱππικοῖς ἐν 
ἄβεσι Πολὺς ξυνοικῶν» ] Ὠἱεὶ Ε01Ι4556 ῥρο: 
τησταῖ Ἱππικοῖς ἐν ἤθεσιν Πολὺς μὲν οἰκῶν ' 5ο: 
Ττολὺς ἕυνεικῶν Ροδτι]ατα νιάετισ ἱππικοῖσιν- 
ἤθεσιν. Εωγερίάής δι ἵπ Ἠετας]ιά, ν. 9906, 
"Ὅπως τὸ λοιπὸν μὴ Συνοικὀίην Φόβῳ. 
διὰ Αἰεϊυίαάεπι δοεταίε βυυς ΤΗ. 

τῇ αἰσχίστῃ" Ρ]ατα ἀαδῖτ Οατ. «{δγειοή. 
Ρηυεῖὰ. Τάμογά. Ρ. ο11. Ἐαοταπι ἆο- 
πῄτοτ Ηἱρροϊνιας», 4 οὔογή ἐ{ηάο]ό 
αἶγε {σεμέές εοβποσοεάἠς πα //ήι γογδα- 
{2 Υδ. 1991 

ἤρπασ᾽ ἠνίας χερο »- 
Ἕλκει δὲ», κώπην ὥστε ναυβάτης ονὴρν 
Ἱμᾶσιν εἷς τοὔπισθεν ἀρτήσας δέµαο ν΄ 

Ὁ εμεεα ἩἨἱρρο]. ν. 1054 «ος ὁηηέ 
ρείω {Π1ρούγί αγ{ὲς ορ) οί Γγεηε ε- 
Φιε05. --- Ν. 1057. ογ 3435 βγει {γα- 
Αἱἱ (Ο2ηγέοία Γγομίε. Ῥτορίας αἆ Εις 
τἱρίᾷεα Ίαες αεσεάιπῖ Ηἱρρο]γιι Τ,απὶ 
Ον. Μει. ΧΥ, 519: 

εσο ἄμοεγε γαμάᾷ 
Έγεπα πιά ερτηές αᾖθεμείῥων οὐ/ήῶ. 

{οί} 
34 7είγο ὀέπίας 1έΠάᾶο γευβίμως ᾖα- 

ΦεἍαδ. 

Βγἐρίαὲε ΗΙρροϊγιυς ἠνίας Ἕλκει, κώπην 
ὥστε ναυβώτης ἀνὴρ, ἠαὐελῶς ΓεΙΓο ἐγαβε- 
ῥᾳςο ῇ ΠΟ. {4ρε)/1ὲ 112112) ΕΤΗ 5ς 
ΡεφΙεπτῖ5 νετδΙπ δεΏδηπι Οα5, ΓΠεσ ές 
τεοῖε γἰάείς εχρ]ειιίδδες 

Ὑ5. Ίσος. Αἱ δ᾽, ἔνδακοῦσαι στέαια πυ- 
Ρ.ριγενῇ γναθμοῖς» ] ος εκ μπο Οοἆ. Ρας 

εἱ5. τεςρερΙ» Ρτο γνάθοις» ἰτ Πῖς αρΏ5 
εἴ αΠία. 5αερε ταα ἔπετιητ π Ἠϊ Ῥοῦ, 
15 α δε[οἷῖδ ππηταίαΣ. εΧ στ, ξυνηρετμεῖν ἴπ- 
Ππε θεπατ] ορᾖ, ἵη ΑΙ. ν. 1946: η ἕυν-- 
Ἠρεμεῖν᾽ αΠδῖ εἰαιάμηϊῖ ιδορβοσβὲν φεπατῖος- 
ἀντίσταθμον' ἀνήριθμον. ἵπ Απεῖς, ν. σοό., 
Τί δα): ῥωθμίξεις -- 5εἱο]ο επἶαπι ο: 
Εεπῶ]τ. Γτ αΗΡὶ φναθμῶν Βι ππεῃ- 
Πο» εἰ ἵπ Βωγὲρ. Μεᾶ. ν. 15ο. Τνάλος. 

Ε ἵαπιεηῃ θοπθίξητ ποδιτὶς Ίπ Εάά, Δρ. 
Ας, Υ. 4955 χαλινὸν ἐμβαλεῖν ψνάθοις ν» 
(1494) ογ Γ7εματε ᾖάβωιζε, οἳ ΒΙονς, 
Ψ. 1115 «Ἠαηῤίως ἀῑχίι Ψ.το. 

{904 εγ{Ε.} φαἰ 110 ο) ᾷ- 
ὑρω η ἡσεγὲς Γγεηωία ἠβῆς 

Ονέζ. Απιος. Ἐν ΒΙ:Η, 15. «{1βεγ ερυως. 
αωγό εομζωμ δα; ο. ἑῤα(ὴ : ἴαλάοπν. 
ρατεῖ ἀοηιίζοσί» 

» ο 



400 ζ, 6. 

{5 ϱ)ασὶζο ἆμγος αοεἰρἠ ογο Ίβο 
Ίος (ταεςῖς εδῖ Στόμιω δέγεσθαι’ αιοά 
{ε11εί τταπβ]θίίοπε ήῤρήσείες πξυτραϊ 1Π 
Έ]ες, ν. 1490. Ἱπρετιο πιοάεταπίῖ5 ποη- 
ἆππι οὔδεαιεῃς {γε 220746 ἀῑεϊτατ δὲ 
κεῖν εἴ ἐνδακεῖν στόµια. 3 Ρτοπεί]εα » 
Ίονί Ὠϊϊΐδαιε {ηςίτο τεασίαπίεπι», Μει- 
ευτίης «{ειοβ})/) Ῥτοιβ. Υ. 1008» 

Α 

δακὼν δὲ στόµιον» ὧς νειζυγἩς 
Πῶλος» βιάζῃ καὶ πρὸς ἡνίας µάχῆο 

Ίου Γαγέρίας ἀῑεευατιτ ἵπ ΤΠέδεο», σφα” 
δύζειν --- ὧς νεύζυγῳ Πῶλον» «χαλιὸν ἂρ- 
τίως δεδεγκένον. 

η ἐέρείο 67ο 
ΓΓΕΩΟ Γεβρεμ/ε ἔαοῖι ἐπασἑ{ζή η 1009 

αριά ϱεογομ. Τιμδε. 11. ο. 98. --- Ἆο- 
το Γαγέριαῦ Ί0εο --- ἐνδακοῦσαι στόµια 
πυρινενῇ νναθμοῖς Ῥίῳ Φέρουσιν" Ἰήπο ἵπ 
ῥοήσσαέ ΗΙΡΡ. ν. Ι6ύδ.» ο 

{ποζὐσε(ιεμίες βγοίέρως επ εωὲ 
Καβιέγε εΤΜ1. 

Ώῳ Φέρουσι» Πεπρε τὸν ὄχον. ΙΕ ἵπ δοβᾖο- 
εἰέ ἔ]ες. Υ. 726. Αἰνιᾶνος ὠνδρὸς ἄστομοι 
Πῶλοι β{ῳ Φέρουσιν, «{επέαλὴν εως Γγερέε 
37201 ἡ56 εἰέ/7Η2 2αβίΗηὲς ἄστομοί ο ἵτι 
ΡΕΠΟΙ15 σκληρόστοµοιο δυΠῖ ο7ε οήγο/γε)ᾶ 
1207 4έΠ{65 ἐνδακοῦσαι στόµιω.» ἐφὲ 4ς{- 
ος εεΓγἐείδο σκληροτράκχηλοι᾽ 4Η8ἱΕ5 ἵπιὶ- Ὁ 
Ῥετίο 1εσίτπιο τε]μείαηῖες 1Π Π0τί5 ποδιτίΒ 
Ῥαστίς Τιιάρεϊ ἀομηἴισε . βορμοσ]εα Ίδτα 
ουΠῃ [οτί ]εσετεπῖησς αριᾶᾷ Α//γοῦ. Ἑ. 
11. Ῥ. δοΙ. Ποπιίπεβ ετα]ῖος εοΓΗΠ] 56- 
ἆεπῃ Ἰσπογαηῖος Γε[εΙεέιπῖ: εἰ δαερεΠίΙ- 
πιεγο Εῑτ ατῖαιπ αὖ Ποπιϊπίοιις Πτοιατίςοί- 
πηῖς ἵπ Ταμραδ Ῥεεζαϊατῃ, --- δατὶς οταῖ 
ηϊο ἀῑχίεδο Ώΐῳ Φέρουσιν» αὐῖο οἱ οὐῖς Ἰά 
ππα]ε. Φοροῦσι» αοὰ ἀαῖ ἵπ Βορ]ιος]εῖς 
ΦΙωαελως» -- δε Ριαεῖετεη ἀἰσμηται 
εφυλε αριά, Εγέρέάεη 

οὔτε γαυκλήρου φερὸς» 
Οὔ0) Ἱπποδέσμων» οὔτε κολλητῶν ὄγων 
Ἱεταστρέφουσα!ε 

Ίη επεσε ΠΙΡΡ. ν. 10899 . 

Τα νεγο ρώνίζα φο4ρεβίες 26216 ελ) 
{περεγήα οὐγίέΠέ 9 δεζε ἠοσ ή {8 
214ἱρε7ε. 

νΝ. ΑΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕἘς 

ΕΠοτΗπή εἳ οΙΤΤΙ5 ΠΙΟάΕΤΑΓΟΓΘΙ1 9 δἱνδ 
ομ/{ζα2) » η Ίδης Ναὐύκληρον ἰςτιΙΠ] » ρα1- 
1ο Ρροδῖ οἴακας ἔχοντα» ὨΔΝΙ5 εοηῖτα σα: 
ΖεΤ/αίογει ἡνίοχον νεὼς ΠΕΙΙΟ πηϊταὈίτας» 
απϊ νε αἆ θιπι]ία να] αἆ Ίαες αἰτεπάς- 
τας. Ον τίς, 1 ΕΙ. ΙΝ, τι. εἴς, 
Δανία 

2472 σεφ έγ νἐείση}» 0 Γεσὲὲ αγ« 
{60 Γ1ΕΠ0. 

ίσια ῥαγωώπι ναάως 01 ϱΓο/εἱεηέέα 
Εοἱο 

ηνέοές γἠσίάσε Γγεμα ΓεπαΜΗ148 Εῇ/03 
5 ΠΟΠ Φµο νο)» δε «ιο γαρὲέ ἐῆλν 

Λεία αάάξ» 
“{ήᾳαι γἰάεο γεία οεαλεεε γΓαΐὲν 

Εκ Ματεῖροτε {αγ γο)ής /14Η110ἱ εῴ μέσο) 
{Νοήο πιεπιοταπῖυτ ἵΠ ν. ΕΦΙῤομές. 

Ὑ5, Ιοού, --- κεῖ μὲν ἐς τὰ μαλθακὰ 
Ταΐας ἔχων οἵἴσκας Ἰθύνοι δρέωον»] ἰπ Οοὰ. 
Ρατίς. Ἱερίτιτ ἐς τὰ µ. Τ. ἔ- οἵπκας (ατ ἵπ, 
Εάά. ρτῖπια ΕΙος. ετ «416. ) εὐθύνοι ος " 
4η. Π]ιά ρτοῦειηί πλ {πτεσςῖς αμα 
Ἰθήνειν 3εαΙε ας εὐθύνειν» ἴος ἴ4Πιεῃ {Πέ- 
αιεπτίας»  αριά  Τναρίεο Ἱπνεπίαταςς 
564 ριουαιί Ποπ ἀεδεῦαι ΙοπίςυΙῃ οἴἵηκας. 
Οἴακας πόρπακας ο εἳ δἰπΙΠία» πιεάϊα 
αποαφπα Αγ]]ορα. ρτοάμεῖα» δΕΠΠΡΕΓ αὐΠῖ- 
Όεητ Πῖ Ῥοδίαςε. Ιηίεο νειδαςδ 726 5Η]. 
ππθπιηῖϊ «ετοῤγίς Οἴακος εὐθυντῆρος' ΙΠῖ- 
πο ν. 9 ΤΠεΡ. Οἴσκα νωμῶν Ἱερῖιαι» αἱ 
νε!δις εδι 62. 

Σὺ δ᾽ ὥστε νηὸς κενὸς οἰακοστρόφος» 

εοτ]άεπι Ῥβεπε Ἠτεσί «επρίις ἵπ Εωγέρ. 
Μεά, ν. 593. ᾽Αλλ) ὥστε ν. κ. ο. «ιερέας 
νετ εδι {ρῃ. ἵπ Τους. τσ”. Οἴακας ἐξῃ: 
ροῦμεν εὐπρύμνου γεώς. Οἰόκων Φύλαξ εδ η 
Ἠει]υπας ν. 1594. Ἠῖςο ο /Γω5 2ο έγαίογ» 
ἠνιοστρόφος » ἀῑεῖτιτ ἔχων ἄακως» Ἰᾷ εδι 
ρἰακοστρόφοςε ἵπ Εωγρ. Πε]. ν. Ιόοό, 

ἐπ᾽ οἰάκων δὲ βὰς 
"Αναξ ἐς Ἑλλάδ εἶπεν εὐθύγειν δόρυ. 

Ἠϊπε σι ΏεΓΠΒΙΟΤ εΠἶαΤη ψεὼς ἰθυντὴρ. εἲ εὖ- 
θυντήρ. «εοἩ{Γ, ὁρα”Λε:1. 1Π η. Ρ. 181. 
Φέπεραο ΕΙΡΡΟΙΥΙΙδ νι 105 

θά” 
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σωαὴὲς {γδέαο γεοίο; αγ Αεοπεειμτα Εαῖτ αἀςεαμαῖης. ἴπ Ψοτίαίπι. 
Ά σ/επι γεἰεμ]ῶ!. πε ἄάί οὐ ἡΙσω1η )αΐως 
8: γε αείώς Γαὐέες αμα ὦήήγεγ εἶέος 
Όγγως Φδέγηαί. "'-- σεσώῤίώγ ὤσδί. 

σιμς ϱὐ/ΠΕΣ 
Λ]ωμο αεφικζ ϱΩ7ΛΕΛΕ εβαδέζο 21416 0/1- 

{γα οὐγέως : 
Όδεγγαί, ο ῥᾳσέέ ἐΕΓΓΟΓ ΕΠΑ ΗΠΟΥΕΗ5 9 

διγέρίαε, 

πΠαὔμος» Φέβῳ τέτρωβον ἐκμαίνων ὅπον. 

η αἱ ομΦ γέτρωρον ἔχον Ρεῖ τέθριππον ὅρ- 
µα Ἐεσισίή. Ἱπίερτειατυς ἵπ Π. Γ. Ρ. 
394 90. --- «Ίεφια σραιία δεπέζαε» ᾳπ8ε- 
αὖε ατάμῖς ορροσίτα Τ,ατὶπῖς Λίμα ἀἰειῃ- 
εωγσυπι Εωγέρίάς τὰ μαλθακὰ Γαίας. Πῖςο 
εετῖαπι ΟΡΡΟΒΗΠΙΙΙΓ πέτρα!» τζχα. /00ᾳ 5σ0- 
βείωας ἸΜαλθακὸ 5υΗΠῖ Ρτορτίε ποῤα. 
Δ4ο]έα «1Ι ραγγί ῥ7αΐᾳ Μεγεμῶσ γοίές: 
πὰ λεῖα καὶ ἀγαπεπταμένα δάπεδα 1ε72ή9{20 
Ῥ. 917. Δ. 

τ Ν9. 1959. "Αψίδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχή- 
ματος ] (171 γοΐίσέε εγγα(άτῶ ἐπ ᾷγαμ- 
«ε σσχώηι ἐπιῤεσσεί» ϱΗΓΓΗΠ ᾖαὐῇ Γεν 
εἰ ῥ/αεείῥριανίέ» ἔσφηλε» κἀνεχαίτισεν 
Ὡοτυπι Πος, Πσιτατε αἁλίδίταπι 1)εο» 
«{Λεμὲ Ῥ. 193. 15. Παγροεγαίίο τεεῖθ 
φετ ὠνέτρεψεν Ἱπῖετρτεϊαϊτιτ. ΘΒτορτίε 
φεΙΟΓΕΠΙ ἐλοιεὴ{ ΞΟΠΠ59 ἐπὶ τοῖς ὀπισθίοις Ὁ 
ὠνιστάμενος ποσ) » ἀῑεῖτιισ ἀναχαιτίσας  Ώαηο 
νεσυῖ νίπι δρεεῖαῦαῖ δέπεεα ΗΙΡΡ. Υ. 1954, 
υὈἱ 

ο 

βαν]ῶ} τοπέρεᾶες 
Γπρεγία σοὐαπέν δέφµε {εἰαμίώγ {ωσο 
Εγέρετε» ΓεοΙἑφμε {η ῥεᾶες ἑσείαέ ορ». 

Εουϊ ἨΙρροϊνιί βγαεοῤριαπί εὔγγωώπα 
εορω απ Ονἰά. Μει. ΣΥ. 51δ» μυ 
ν. 541, 

Άγες γέγες ἔαπιεἩ ᾖαυ γαῦΐες «ΗβεΓΑΛΡΕΕ 
ἐΦΙΟΓΗΤΗ » 

Δέ γοία. ῥεγρε” φ οἰγεμπαγεγΗ- 
11 ὤπερ » ' 

δη ρ{1ς σε 54 Ἰγαεία σο ἀλλεοία Γμἱσσεῖ. 

Εἒ 

η Ργοχἰπι5 νς. 1934 σύριγγές τ΄ ἄνω Τρο- 
χῶν ἐπήλων . ἀξόνων τ᾽ ἐνήλατα » Ω8ΠΠ Ο|α- 
τιδδίπιυ5 {μγεπίς Εμδίως 7ο. ἱοΓοοΗΣ 

Ρ. όᾳ Ἱεειίοπεπι ἐπήδων. ΡΙΟ ἐπεπήδονν 
Ρταετεῖ αἱίος αἁΠ]υῖτος Ἰ{µεσγανίο, {ο0- 
ἀἷςες ρταευεπῖ Ἐ]οτ. εἴ Ρατῖς. ἵῃπ απο αἆ 
Σύριγγες αἀδετῖρῖιπῃ αἱ φοιικίδες. αἆ Ἐν» 
ἡλατα», πασσαλίσκοι. Ετσι ίως ἵπ ΠΠ. Ἑ, 
Ρ. 4σσ, Ύαυυπ πιη]τα ἀῑχίδσεί 4ᾳ γοίσγσα 
ἠο]ωᾖῆς, 5ἴγε πηοβ[ο]έε, 6ἳ εἶανο τοῖαε 
εοηιϊπεπάαθ Ρταεβχο. ὤτίσφωε εχιτεπϊ» 
ται Ίπβχο, Ίαθς ετῖαπῃ αττὶσίε βωγέρίά σεν 
ν. 4Ο. Φασὶν (οἱ παλαιοὶ) ὅτι Σύριγγες » 
αοινικίδες πλῆμναι' ᾿Ενήλατα δὲ. τὸ ταῖς 
ποιγικίσιν ἐμβαλλύμειαω, ἢ πασδαλίσκοι κω- 
λύοντες ἐξιένα: τὸν τροχὸν», τὰ καλούμενα ν 
Φασὶνι ἁμαξηδόνια. Πϊπο ἁμαξηδόνια ποὈϊ5 
εποϊίατυπῖ {/. ὁ ερήαμως ἵη Τε. στ. Γ1π6. 
εἰ 70. δεβε[εγως ἄε Κε Ψε]ίς. Τ, Ἐ«. 5. 
Ρ. 348. πιϊμί αιἰάεπι 5Ἡδρεστα νοεῖς εδ 
εοπιροβῖο» απαπι ΙΠ δεᾖο ές αἆ Ειγέρὶ- 
«ερ Ἱπνεηῖαπι ρταεδηῖτ» απβ]επι Ηῆ[ς Ίεσε- 
τατ» «Επέαζλέωςς νοτα νοςεῖς δοτἱρΏῖο Εοτ- 
ἴαρςε ν]άευῖτας Παραξόνιω. Ροῤίων 1, 1455 
Τὸ κωλύον ἐκπίπτειν τὸν τροχὸν» ἐμπηννύ- 
µενον τῷ ἄξονι Παραξόνον. 

Ὑς. 1996. Αὐτὸς ὃ ὃ τλήµων» ἡνίαισιν 
ἐμπλακεὶς, Δεσμὸν δυσεξήνυτον ἕλκεται δε 
θες» ] Τεβίτατ ἵη 0ο. Ρατῖδ, δυσεξέλικ- ᾿ 
τον» Νε]αῖ ΙπιετρτεϊαπιεΠτΗ η » ΟΡΙΠΟΙ 9 
γοςῖς Ειωπρ]άεαε δυφεξήνυστον δἱς ΕΠΙΠΙ» 
πε ογ]]αῦα ρτοάμεῖ Ρροςςῖε, δοΠρεπάαπι, 
τεςεῖε πι μῖ ν]άετατ ΟΙ. Πεσέβίως απῖπιβᾶ« 
ψετιῖςβε: ᾿Ανήνυστον αεαΙε Επῖε 1π π51. ας 
ὤνήνυτον. ηεο Δυσήνυτον ΤαπΙΗΤη» 5εά οἳ 
Δυσήνυστον ἸωΏνεπίδςε νἰάείατ /Πειγοβίως» 
ειῖ Τα]]ᾶ ΤαΠΠΕΠ ΕΓΑΠΙ Ποϊϊβαῖτῃα. δεσμὸς 
παρ) Ἐ ὐριπίδη δυσεξήνυτος Πιεπιοταϊυτ δω. 
)σϊβίο ἵπ Ἡ. Τ. Ρ. 900. 45. -- Διτὶσίε 
Ευτῖρ]άεα 7εγ. {αγλκαπάως ἵπ Ειωγὲρι 
ΦΗΡΡΙ. ν. 68ο. δα Πασεπῖς Ιπιρ]οῖξιπι 
Ηιρροϊντιπι Ἠ]πε εχρτεξςετηηῖ εἴῖαπι Ροῦ- 
τας Γλ]πὶς Ἡϊρροίντις Ον ΧΥν 5ο. 
Εαμίος οωγγως Ἰογήσφμε {επερίέθως αγ. 
{ως 7 Ίσρεγα νένα ἐγαᾖὲ --- γἰάέγές. Ἔαςι. 
ΥΙ., 7434, Εκείζεγαξ ο; ἠοΓήΦΗε Π0- 
σαηήΐζης αγίως Εβῥούγ/Σ ῥώεεγο «ΟΤΡΟΓΕ 
Γαβίώς εγαέ, ΔΑεειταῖε έπεεα Ηἱρρ. ν. 
1οῦς, 

2}/ε. θα 



ον 

Ά/άεσεβο {ὴ ογᾶ Γης ἐπηρ]]ομὴ! εβάΕΗΣΑ Μή μ ἐξαλείψηο ὦ 
{.σ01έ0 {ας} οὐΓΡΗ/5; ε {44710 71445 
Ριῤηά» τε ασε ᾖοο πάδ43 Π0ἄ0 δα. 

Ταῖίς }ἐγρἰο Ττοῖ]ης Λεπ. 1, 45ο, 

εγω εφέ ο Ημε ἠσεγεί Γεδῤέ- 

215 {Ποπ 
Γογ6 ἐεπεμ Πέ: ᾖμίο οεγν{λζ6» 

εο/ησεφµέ {γαι 
Ρε; {277 ζ1Π. 

Ίη[οῖϊχ Ἡιρροϊγιας Ἱπαπὶ εὐττὰ Ἡβ6Ι0Π9 Β 

τοδυρίηας «Βωγ1ρίαέ ρἱπβίτις --- 

Ἡς. 1998. Σποδούμενος μὲν πρὸς πέτρας 

ΘΦ]λον κἄρα» Θραύων δὲ σάρκας » 1 1π 094. 

Έ]οτ. Ἱορίίτ αι Ῥατῖδ. πρὸς πέτραιο Ἀος 

1 Ίπο 4Ποαμε 0ο, ΛωϱγανΙας 1Ώνο- 

πΐε, Ἰπ εειεῖς πρὸς πέτρας" αιοὰ Πὶς 

Ῥταςσίαίς ἵ αἰῖς Ἰοεμτοπίοις Π]ιά τρ” 

ΞΙΠΙ πρὸς πέτραις Ἱερετίσῖητ αριά «4εο}" 

ζωη, ἵπ Φορβοςβείς εἴἴαιης εἲ ήεπαὲ 

τεἠα μή. Εχριίσατας Ἠαεςο ΕΠΑΙΤΑΕ 1η. 
ΜΙΡΡ. ὠεπεεα ν. 19035 

1αἲε εγµεηίῶ! ὤ/γα» εἲ {ση εαφΗ 

«δεορ δὲ γε αέ: σΓεγμηέ 6714 ϱ0/15 

Ετογα αγ ρα γα ρορωζαα2 {αρές» εἴοι 

Τη Ρατῖς, 094. Σποδούμενος εχρ]ὶοβΙΠΙ συν» 

πριβόμενος Ριπεῖετεα Ἱεαίτης 1Π δοβοδεἠς κα 

πακλώμενος τὴν κεφωλὴν ἐν ταῖς πέτρα!ς. 

{Ιουγοᾖῆ{» Σποδούμενος᾽ τυπτόµενος» καὶ τὰ 

ἃμεια. Ῥετηπαί5ε γἰάειητ δὰ Εωγίρ. Δῃς 

Φτοπι. Υ. 1190» 

Πυκνῇ δὲ νιφάδι πώντοθεν σποδεύµενο»» 

α]ία Ρτοδῖαπῖ ἵΠ ποῖα αἆ Εευ}οᾖ. Κατεσπο”- 

Σδ/µένοι θυΠῖ οερἡσὲ πι «4εσοή. ΥΠ 9. ΤΠεῦ. 

ν. 8ις. -- Οεἵεταπι εππ Πἱ5 εἲ υἱοιηῖδ 

ςοπιρβταπάΙ. 65ῖ δορβοεζε ἵη Ἐ]εςε. νο 

247. εἴε. υὈἱ παταῖυς Οτεδίες ν. 754 

Φορούμενος πρὸς οὖδας» ἄλλοτ᾽ οὐρανῷ 
Σκέλη προφαίνων ἔρτε 2 --- 
"Ἔλυσαν αἱμαωτηρόν. 

-- κ ν. Ισ41, Μή μ᾿ ἐξαλείψητ) αῖ- 
σῖε Οἶα:. Ρ. {/εωεῤης. ἵπ Ιούογ. δ]δι 
Ἱ. Ρ. οο7. Ἐγεφπεμιαϊαπῃ Ρήσ/ ολ} Βοτ]ρ- 
τοι 0ησααθ ορίϊπιίδ νειΌηπι ᾿Ἐξαλεῖψαι 

Ίδια ερηϊβσαπαϊ νἰτιπτε τατῖι5 Ιπνεπ]εῖατ. 
1] εειϊδὶ αιοαυΕ ροϊμίτ» 

. ο ΤἸΑΏὈΝοτα ον 

ὦ πατρὸο τάλαιν’ ἀρᾶ.. 

-- ἵα να, 1946. νοευῖαπι δὲ Φ{ω1ργανίως 
Ἱπιεγῖθοί: εκ Οοἆὰ. τερετίαια εἰ 1 105. 
εἳ Ρατῖς. 

Ὑ9. 12/7. Ἴπποι δ) ἔκρυφθεν καὶ τὸ δύ»- 
στήνον τέρας Ταύρου λεπαίας οὗ κάτοιδ᾽ ὅπου. 
αθονός. Ἱ ἴπ Ἰΐ5 ὅπου χβονὸς (οὐ ἱεῖυιι5 ἆε- 
Όετις εἰ {μςΓανίον Ῥτο ὅπως 3 θονὸς 
τθοῖο τβδΙΗΤΕΠης ὅπου Ἱερίιατ ετ ἵΠ Ρα. 
τἱδ. ὅποι ἵπ Έ]οι. --- Ἐκ Πὶ. ἀπουιβ: 
Ο0οάά, τεεερὶ τὸ δύστηνον τέρας ᾿Γαύρου" 
Ῥτο νιυ]φαῖο κάρ» Ταύρου. ἵη ΠΟ 4ΠοαΙε 
Οοάϊσιπι Ρατΐδ. πέρας ἱπνεπίςσε νίάειας 
Μιωσγαγίων. --- Ῥτίπιαπι ἵπ Πὶδ ο0δεί» 
ναῦυατ Ἠασαπη: τεταπι φιι]οβί ἴ1νεπεβ. 
"Ἔκρυφύενο Ῥτο ἐκρύφθησαν» ἴοτιπαπι Ηο- 
ππετίσαια» αἲῑῖς απἰάεπι {απ Ῥοδιῖς αιἰ- 

ο υπ δνίς τδίηίαΙη  1π ρτπηὶς «4ροίομίο, 
Ἀλοάέος 5εά οὐῖμς εχεπιρίαπ αρ Ί1ο8. 
Ῥοδίας Διϊςος Ἱπ' 5επατί5ς νἰκ. αἰἰδὶ τε» 
Ρρετῖειτ. «{εεῦ}ώμη ἵῃ ΡεΕῖ5. ν. 10055, 
(αδ1 νη]σατατ Ἔταφον., ἔταφον) δετῖρδίς-- 
56 ΔΙἴΠΠΙΟ Έταφεν., ἔταβεν' ἰὰ εδ ἐτάς. 
Φησαν. --- Ὀείπάε ΡΓΟ κάρα τεδταῖηπι εκ 
(004. δύστηνον. τέρας Ταύρου. νὶτῖδ ορίπος- 
οτιᾶϊτὶς {ασε Ρ{οῦΦΙΙΤΗ ἹπίΣ Ώθο πο Ἰπ. 
οπασυ]ο νετετί (6ὺς τέρας ἀγραύλοιο. 4190: 
νι]σατις οὺς κέρας» ἵη δεΛο). αἲ ΓΠηγὲρ.. 

Ῥ ΡΊοΟεΠ. ν. ό4τ. εἴ αἆ «4{γἡοβή. ΒαῃΠ. ν.. 
1οσό» αι αὐἰάεπι α]ία Ἱερείπι αἱπη]]ίαΣ. 
Δωγέρ. ΟΥ. 19015 Τὸ χρυσόµαλλον ἀρνὸς: 
"Ὁπότε Φένοιτο τέρας ὁλοόν. «ΞΗ219. ΒΙΟΘΠ. 
ν. 813. Οὗρειον τέρας ΣΦιγὸ:, --- ἵα 
τα Όις. {ος πέρας» ἨΙδΠΗΔΙ. αὐαπ- 
τίπῃ ΤθςΟΓ(ΟΓ ο. Δ4ΠΙΡεΠΙ κάρων --- Βταξίεια 
εα Ἠϊπο δΙΠΙΤΙΠ Λεπαία φθὼνν εχκρ]ῖσας 
αιτ ἡ δρεινὴ» ΒιαἰΛίο ἵπ ῆ.. Δ. ρ. 47α.. 
οὐ. --- Ταπάεπι ὅπου φθονὸς Πὶα ρταεδίατε 

Ε νἰάετατ Ιεοιοηῖ 004, ΕΙΟΓ, ὅποι χθονόρ' ---- 
Βεοῖε Ιεσίτατ ἅποιν 4ώο» ἵπ ΞωΓέρι Ηε- 
1ας]]ά, Ν. 5050 

Οὖκ οἶδ) ὅποι τις τρέφεται" 

Ρετρεταπῃ Ίπ Ιδίο: νειδι δεΗδίίήτ αριὰᾶ 
ώνοδασίηῃ Οὐκ οἶδα πῇ» νἱὰ, «4γτοβήν 
Αχ. ν. πού. Εἰρ. ν. 71. ὍὍπου 5ο1ἱρ86-- 
τι βυγέριάες Γρ. ἵπ Γαυσ. ν. 119. 4Ών 
αμοά νηἱραίας, Ὅσοι» ἀμδίτο 

πὰ. 



ΙΝ ΕΌΒΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙ Υ ΤΟ Μ, 

πωρεῖν χρεὼν 
"Ὅποι χθονὸς κρύψαντε λήσοµεν δέµας ᾿ 

Εν οεης ΙΑΠΙΕΩ Ὅπου» Μζέ. Εος Ἡ. 
τοῦ ΠπαςϊαπιΌιας πε ππἰπμία οαὐϊάεπι {α- 

14 περ]ἰσεπάα φμπῖς ια] ΠΙΟΠΕΓΕ ΠΟΠ 
περ]εχίτ νίτ εκἰπιις 7ο. «μμ. Εγηεὲ 
ἵπ Ομ. Ἡ. ἵπ Ὀε]. ν. 117. «οηέ. Δ. 
Όσο ἠ{ἠοε]), ΟτΙῖ, Ρ. 993. 

ΥΕ. Ι95ο. ᾽Ατὰρ τοσοῦτόνγ” οὗ δυνήσοµαί 
ποτε Τὸν σὸν πιθέσθαι παῖδ ὅπως ἐσσὶν κακὸς» ] 
ϱορίσε Ττασίεις Ρρτο]ίχαπι ηΠαΙτ[ῖο- 
Ώεπι {απιπῖο 1 Πεξεί εοπιτῖοηῖτ 5 ους 
1]]α Ῥειδοπαπῃ ππμ]το πϊΠΙ πιασὶς ἀεσετα 
νίόετητ», αἴαπ απήσαπι εἴ εάιισβίοζεπ 
απεπ 7ο. Α αοζηίως Βηχῖι ΄ΤΗεταπιεΠεΠη 5 
ου]άςιΙά αεθΙΙΗ5. ἰμᾶες Πας ἠ41οή. «4/- 
29/ως Γαοηζης ἀἰχειῖτ σης ᾖες 4 επιοί- 
φες ἄς Ι 4εαώ, αἶἷες {μτο. ἳ. ΝΙΠ. Ρ. 
8ττ, 919, Ο0. νετροτΗπῃ δΙΓΗεΓ- 
ταπι Ἠπες «Εηαγρίαης αιτη]ῖε 4. θε. 

 ἆπ «γορή, Ῥ]. ν. 55. -- Ρίο τοσοῦτον 
. δὐ, θ{06γ. εχ ἆπο Οοἆ. ἀεάϊτ τοσοῦτόρ οὗ 
εκ ἀμοῦις εσο ΕΙΟΥ. εἴ Ρ4Γ. τοσοῦτόν ᾿ οὗ. 
η] 11 τεξετί Ίος αΏ Παπά Ῥρτοῦεϊῖητ» αριά 
Ττασῖεος ἵαπιεπ αὔδαιε Π]α πεοεδεῖταϊε 
ΦΙΟ τοσοῦτο δετίρῖτατ εἲ τοσοῦτον. δορᾷ. Α]. 
.441. Καί τοι τοσῶτόν  ἐξεπίστασθαι δο- 
κῷ «41 ορ «αἴε εππι ϱαμήδέπιο 
αιονΐσε γ{ζεο. Ἐ]εο. Υ. 334, Καὶ το 
ποσοῦτέν ) οἶδα. Όεά, Ἐ. ν. 1454. ΡΠΙ- 
Ἀοεῖ. Υ. 1990. Όυαπι Πΐο Ππτετίεςί Πτ6- 
ταἹῃ τεα τί αριά Τήμογά. Ρ.55.7. Πιοι- 
φιταὈῖτ καἰπιηπι οοιπραταϊῖο, Ἠαες 
αυτεπ «Εωγέρίώς εἲ 5εαπεητία Ὀϊ5 1Π ἅτα- 
πιαῖε Χρ. ΤΠ.» 8οῖοῖ παρῴδεῖε Ιδία ἀῑεῖε 
Μλατῖα νΝ. 9519 

Οὐ νὸρ τοσεῦτον δὺ δυνήσῃ πώποτέν 
Οὐδ εἰ (ἣν) γένος παν δαιμόνων σοισυνΣράμή» 
(χζαὶ γῆν ἅπασαν ῥημάτων πλήση κακῶν' 
Ἐπεί μι ἐσθλὸν ὄντ᾽ ἐπίστωται κτίσις. 

Ὦε Ῥιαεςερίοϊε 5109 1οδερᾶμς 5οπαῖος αἄ 
Ματίαπῃ ν. 1207” 

»Ατὰρ τοσοῦτον οὗ δυνήσοµαί ποτε 
Τὸν σὺν πιδέσθαι παῖδ ὅπως οκ ἐσύλὸς ἦν" 
ὉΟὐ δ᾽ εἰ τὸ (εἴγε) σύμπαν τὸ βροτῶν λέγῃ 

φένος ᾽ 

Καὶ τὴν ὁρεινὺν γραμμάτων πλήσειέ τις 
Έλην» ἐπεί κιν ἐσθλὶὲν ὄντ ἐπίσταμαι» 

999 

Ὑς. 1953. Καὶ τὴν ἐν "1δμ νραμμµάτων 
πλήσειέ τις Πεύκην, ἐπεί νιν ἐσθλὸν ὄντ᾽ ἐπί- 
σταµαι] ΡυΙΠΙ νὶν εκ Οοᾶά. Ρατ. εἴ ΕΙΟΓ. 
τεεερῖτ Ττασίςῦ5» εὐ]ς Ίοσο /{οηηέγέοίπα 
μὶν Ἱτερσεταϊ: Νὶν /ήριγοβίως οκρ]ῖσαι αὖ- 
τὸν», αὐτὴν. αὐτό' αῑδας αἀάετο Ροίμεταῖ 
αὐτοὺς. αὐτὸς , αὐτά. Πῖ επῖπῃ εἴ]απι ςἶρ. 
πὶῃσαπάϊς Ν)ν αρυμά ΑἴΠῖςο5 Ἱπτοτάιπι Ροξ- 
τα Ἰηςεινῖτ, -- ΟΠ. οιερήαπως ΤήεῬ. 
1. ο. Τ. ΤΠ. Ῥ. 95ο. Ἔ.. -Ὢ Αρᾶ ΕΙ- 
» Πρίάεπι», Ἰπαμτ, ἴπ Ῥμαεεάτα Πεύκη 
» Ροπίτατ Ῥτο Ριση]ατίοις οἶναο σοάϊςι]- 
» 15 ε Ρρῖσεα 5εα Ἰατίσς Ἔασ[βῖς αΠί8 τερεΓ« 
» ἴππι εΠατίαε ἠδίπι, Δέλτος ἐκ πευκίνου 
» ξύλου» Ειδιαῖα.”. ΝίταηταΣ ἰδία Ἰϊδ ἃ- 
ρυά Βωριαιή. ἵῃπ Η.ζ, Ρ, 499.53. Οἶπα- 
λαιοὶ καὶ ἐν τῇ κατ Εὐριπίδην Φαίδρᾷ » ἔνθα 
μνήμη Πεύκης κεῖται, Φασὶ». (409) πεύ- 
κην ἐκεῖ ῥηθῆναι τὴν ἐν τῇ χειρὶ τῆς Φαίδρας 
δέλτον» τὴν κατὼ τοῦ Ἱππολύτου , ὥς ἕνλί- 

ή ιο.) 3 ΄ ν ιο - ο 

Ὁ νην οὖσαν καὶ ἴσως ἐκ πεύκης , διὰ τὸ τῆς γρας 
φῆς ἐν τοιούτῳ ξύλῳφ εὐτύπωτον. ΔΙΠΡΙ α.ῑο- 
«µε Πἱρρο]ψίας Εωγέρώής ΒΠαεᾶταε πο. 
πε εἶτατας Ἐισίαζβίος Βετῖαπθ αἄθεο 
Ῥοΐεδί» τπτ ἵΠ εζἰτοπε ἁταπιαες ΡΗῖπι 
ταρεῖ]α Πεύκη {πετίτ ἀῑστα , ο45 οτε ἡἶαπι 
Πα πιατίέαπι «ἀοσερῖε, εἴ ἵπποςεητεπι 
Ἡιρροϊντωπι ῥετάΙάϊξ : ας ἵπ Ῥάϊίοηςα 
ἀταπιαῖ]ς δεοιηάα Ταῦε[ία Ῥμαθάτας πις- 
4 απ Π]δί Δέλτος ΥΟΕΔΤΙΣ ν55. δ5δ6, δύ5ν 
1057. Τα]ες ταῦε]]αδ Ι]ρησας Πεύκην ΠΠῖ- 
ἱ ἀῑχίσδε νἰάετατ Ρωλίρ. Τρῃῖςσ. ἵπ ΑπΙ. 
ν. 909 ΠὈῖ 8εΠεχ 3ἆ ΑΡΔΙΠΕΠΠοΟΠα αίᾷ 
εαρεταῖ «οηδἰ]ῖ ρτοτες {μοειταπι ς 

Ἀέλτον τε φράφεις 
Τήνδ’, ἣν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάξειός 
Καὶ ταῦτα πάλιν γράμματα συγχεῖςε 
Καὶ. σῶραγίζεις» λύεις τ) ὀπίσω» 
Ῥίπτεις τε πέδῳ πεύκήν» θαλερὸν, 

Κατὰ δἀκρυ χέών. 
Ε αἱ ζα, 
404. ΡρίσιΗταη Ίητο νε]αϊ αἀπϊταὈί]οπε 
Ἰαυάαῖ Ἰρ5α 4Ποηπε Ῥοδία ἠ4ἱ/σεί «4. 
Λο]όως Ἱκαεῤηίμο, ἆσηι {ες Ιεμούγεν ας 
1εγσίωγε ἅς Ι Ἱοαάεπήε Δ. ἄεν 1η. 
«ογὲρίν εἰ Β. 1.. Τ. ΥΠ, Ρ. 50ο. - 
τιρ]άθα πο, υἳ οΡΙΠΟΓ» δΗπρῖα ». 
ε]αίτει Ὀνίαλως 1π 5οτοῖεπι Γτεηρτα τε. 
Ππεριεπιαπα απιοτεπι 51. Γταῖί ρες ο» 
Ρϊτο]αῖι Ππαάϊσαϊυταίη» Μετ. ΙΧ: 509, 

φας {πο 



8οο 1., 

{μούρη εἰ οωῤῥαις σοΓ12; οζπιπαί- Ν 
.  σωε αδείας» 
ΈΕ ποϊαές εἲ ἀε]εί» ΠΠΗΙ1 9 εμῥαίσφμε» 

βτοδαίσαε; 
{πζμε γέρεπε ΦΗπΙΑ5Σ ῥοΜ{6 βοβἱέασφας 

Γερηή{. 

Ἡπ Ἰδιῖς Ειγέρίαςς αιἷά Ῥετ πεύκην ΡΙ48- 
τες 2δε]ίῶς., αἩβς αὈῑεῖϊῖ ΑΡΑΠΕΠΙΠΟΠ » 
ΙΠπτε]]]σῖ Ροδδίε ποΠ γνἰάεο. ᾿Ταρεῖιας ες 
Ῥῖπα {αοῖας Ρτορτῖα αἀρε]αιίοπε νοςᾶ- 
Ῥαπἳ πινάκιον» εἴ πιακίδα. Ίες ΡεΠΕδ 
πιο ἁμδίαπι παπι εδ. αὐῖπ αἆ Ῥῃαε- 
τας ἴαῦε]]α5 {απιπ]ης τεδρεσετῖτ, ἄυπι 
ρτο Ἱπποεεπιῖα Ίοετε Ίοα1επς. δἳδί αὐῖ- 
ὀεπι πεσαϊ Παυσ. ΡεΓδΙασµπῃ Ιτὶ, Πρ. 
φο]γίασι οσιπι]πῖς τετ 6586. επῖας Ιπ 
Ἐμαεάτας ἴαὈε[ῖῖδ αεειδατεῖισ» οἶ νεὶ 
οπιπε σεπις πιη]]ερτε ἶβαμεο νίταπι - 
πϊτεῖ  εἳ ΠΟΠ Ἠπατ οπῖς ἀιπιαχαϊ Ἰ- 
σπεαπι ταδεῖ]απ » 5εά πιοητῖδ Ίάαε Ρί- 6 
εεας (Λὲεε ἐοίῥισομε Ἴγέρμεης ΠΙΟΠ5 
εταῖ Ἰάαε) οπιπες Ιπιρ]ετεί αεειδα[Πο» 
τους ἵπ Ἡϊρρο]γιαπι Ιπεῖςδί, απεπι ἴπ- 
τέρετήπιηπι εοσπονἰδδει. δες πι] 
Σαπυ] Εππρ]άεί ςεεπτεη!ία » ΡΤΟΤΞΠΣάΠΕ 
4Πϊεπα. σ]άεηῖυς οἴἳαε ποὺῖς Πατται δα” 
«ἐαίβίωςς Ἰπιά αμἰάεπι ποη πιαῖε οὔδετ- 
ναης ἵπ 1. Λ. Ρ.766» 19. ὥσπερ. Δρῦς ἅ- 
παν δένδρον. ἤδη δὲ τὸ Πεύκη. ὧς καὶ Ἐ ύρι- 

φπίδης δηλοῖ ἐν τῷ» τὴν ἐν "1δη πεύκην. δεὰ 9 

ποπ. Ἰπδρεεο νο]ππιίπε ΄Τταροεάϊατιπι 
ἔσια., ρατιῖπι οἶῖπι εχςετρῖα 5ἱοΙ. δετὶρείζ 
Διήσί2. ἵη Ἡ. Ζ Ρ. 499013. ΡΟ5ῖαπ8ΠΙ 
πποτεπι πιεπιοταςδεῖ απτίο μπι αππίσοταΠι 

᾿νεὶ Ρριεἰ]αταπ ποπβιῖπα εοτγςίθας ατΌο- 
τυτῃ Ἰπε]άεηάϊ. ὅθεν, αἲῖ, λὰβὼν Εὐριπί- 
Σδ,ς ἔφητὸ, μὴ ἂν ἀγαθὰς εἰπεῖν τὰς γυναῖ- 
κας ο οὐδ εἲ περὶ τούτου τὴν ἐν 1δη γραμμά- 

των πλήσειέτιε πεύκην ἔνθα ὃ νεῦς μὲν , ὡς 

οὖκ ὧν εὐλινήσοι τὰ γυναικῶν.» οὐδ εἰ πάόν- 

τα τὼ ἸΙδαῖα δένδρα καταγραφεῖεν Καλὰς εἷ- 
ναι τὰς γυναῖκας. ἴἶσος πῖ Ἡτ αἰίεπα εἶπῖ» 
οἴετεπι ἴαπιεαπ Ἰδίαπι «ςοηδιετιάϊπεπ 

Ἰϊς αΠοφιε τερρεχῖτ {γέρίάεςς ἂε 4Ἡα 
ποϊατηπῖ ᾖ{τ. (αισωύῦ. Απίπ. ἵπ «4ῇεμ. 
ΠΙ. «. 7. ῶεεῖ. ήε00Γ. ς. ΙΧ: ει ΑΔ. 
Βεη/]εία: αἆ (Ελερίαε) ϐµήἑπιασᾖέ Ετασπι. 
ΟΙ. Ρ. «ό6. 

Β 

ο Ρ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

Ὑς, 1958. --- νῦν δ αἰδούμενε Ἰ. ἵαπ 
ΕΙος, Οοἆ. δεπρῖαπα» Λόγοισιν ἤσθην τοῖς» 
δμοῦ μ᾿ αἰδούμιενος ' ΠΙΟΣ Ιπ Ῥατ18. Θξεὺξφ 
ἐκεῖνον ϐ --- ἵαπάεπι ἵπ Ἡος 6οά. ἐπά:. 
αθυμαι. ἵπ ΕΙΟΓ. ἀπώχόομαι' αποτυπν 
Ρτίή5., αὔδαπε Οοάἁ. εχεοσίταἔαπι Ίησε» 
ποδ]ςσίπιο 7ο. β/εγομο Ὑεπκίτ. Ρ. 6: 
πιυπίταπι αποτοτ]ίαῖο Οοάίσαπι ἠωσστα- 
νέες τεκηταίτ Εωγέρίόὲ, ουῖ 8απε φεπ οί 
ροταίτ ετίαπι: 

Αόγοισιν ἤσόην τοῖς» ' ὅμως δ αἰδούμενος 
Θκεὺς. ἐκεῖνον ϐ’. οὔνεκ) ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ» 
Οὔ6 ἤδομαι τοῖς» οὔτ᾽ ἐπάχβομαι κακοῖς.. 

Δά Ίαπο δεπῖεπῖΙαίῃ αἴαπι πατταϊ Πἱδῖο» 
τῖαπι Δαγμεκίως ππῖτηε Ρρετνι]σαϊαϊι αι» 
εἵτ εκ (, 6απέεγέ Απποι ἵπ {ευβήτς 
6455. ν. 116» απϊ νετδµπ Πα αά Πίο αἰξ 
Δωγέρίας ο εἲ δια ἀῑάΙεΙτ 4 Ῥοσήπε Τδεί- 
2ε η ν. 1ο4. υὈϊ Πο αὐ Ηετει]ε ος» 
εἶδον Αεαυριῖης ῬΒτοῖεμς επ Ιπτεϊ]εχί5- 
5εῖ »εὖ γελῷ. μὲν ἔτι παῖδες ἦσαν αὐτοῦ » ὅτε 
δὲ ξενοκτόνοι οὐδὲ δακρύει. 1 ΗΙΡΡ. δεΠεεᾷᾶ 
Τµεδεις ν, ΣΙ14 

σ 1 βΟΛΕΗ5 9 
Ὁμαγμίο ῥαγεμέε ταΠςσωζηὲς νέΠε]ο εηέδο 
Δαίωζα / σσ) {εεο άρα ἐην]ἶ φιοφωε{. 
ΟεοΙάεγε νοζι πολέωη; απηέσΗΠι [ᾖεο. 

ΟΠΕ. ιδορἠ. Έ]ες, ν. Τόο. 7τ4. ἵτπ 08]. 
σα Ττασοεαία Τήδδεις’: 

ᾖ7ε ααἰπηούς. «Ε{ }ε 1έ5 φμέ Ππα]ᾷγέ 191. 
ο[εητε 

246 επγαξζζο ῥοωγ {οὐ 5ε {Γομόᾖεπὲ βασ 
αναΛοε. 

Ἠαο ἵπ Ῥαττε ϱπαπῖο ἀϊνετουπι αὖ Επτία 
ΡΙάέο 5μΗΠΠ ποδίς ΄Γπεδεα εχρῖηκετῖϊτ γαο. 
Αιποζημίώς, Ἠπῖις ΒΠας ἀεπιοησιταϊ, αἆ 
Οαεευπι αἱ ςαπι ἁταπια «ΟΤΠΡΑΙΑΠ5 
445. ᾖες ΜεΙποέγες ὧε Ι- 4ος. ο ἵπαο). 
Τ. ΥΠ. Ρ. ατο. 

ο Ὑδ. 1961. Πᾶς οὖν :κομίζειν, ἤ τί χρὴ τὸν 
ἄόλιον Δράσαντας ἡμᾶς σῇ χαρίζεσθαι Φρενί; 1] 
γοε]ας Πῶς οὖν» αἆ ππεπῖειι αγ ζαἨ- 
6 5ο 4 τεαις 5ερατανξ, ῥτουῖτ αἲοὶ 
Ἱεσπιατ εἰ ἵπ ᾖΒωγίρ Πε], ν. 19559 
Πως οὖνς ἐς οἶδμα τίνι τρόπῳ καθίετε » ο 

ος 



ΙΝ ΕΌὈΒΙΡΙΟΙΕ5 ΗΕΡΡΟΙ Υτυμ. σσα 

αἩϊς ν]άεῃ ροιοταΏπῖ Ίἶῖας επι ναιῦο Α. Ατσοῃ. ν. 90». -- Ουἳ ἀῑοῖεατ Ἰϊο δω- 
Φρόντιζε Ἱπησεπάπες Φρόντιζε οὖν πῶς --- 
ηΟΠ πη]ή απία ἔηπι ὅπως ΤεαΠίτεγοτιΙτ. 
Δεγβύεγω» ἴδια εοβξετῖ επι «4{γίοβήα- 
πε ἵπ Ῥαςς ν. 457. «ΟΠΕ, «{ειοῇγ/ὴ 
6οξρῃ. ν. 68ο. φορή, Γταςαϐ, ν. 904. 
--- Ποβδ νετδις εἲ 5εηεπῖε Ιἴα παρῳ- 
δεῖ (ωΛώῤογ ἀῑαΙΠαΙἱ8 Χρ. Π. ν. 15ο. 

Τῶς δ᾽ οὖν» κοµίζειν ἢ τί μὴ (χρὴ) δεδρακότας 
Τὸν νεκρὸν ἡμᾶς σῇ Χαρίζεσθαι Φρενὶ », 
Φρόντιζ, ἐμοῖς δὲ χρωµένή βουλεύμασι 
Σινῇ Φέρ' ἔσται γὰρ τὸ σύμπον εὐπρεπὲς » 
Οὐδ) ὠμὸν εἰς σὸν παῖδα τεύνεῶτ᾽ ἴδμς. 

Οιή εεφυἵτατ ἵπ Ευτρ]άεῖς ν5. 1965 εδ 
εἰ Ἱ]]ς γΥ. 1456. --- νδ. τούόο 67. οἳ- 
ἀῑπε ΙεσυΠΤΙΣ ΙΠνεΙ5ο ἵπ Οο04. Ρατί5, 

9. τούδ. Σὺ τὰν θεῶν ἄκαμπτον Φρένα 
ἹΚαὶ Εροτῶν ἄγεις, Ἱζύπρι» σὺν δ᾽ Ὁ ποικι- 
λόστερος ἀμφιβαλὼν ᾿Ωκυτάτῳ πτερῷ.] Πος 6 
οιΙάεπι ΟΠοτὶ εβηίίεο» αὖ Ίας εθτίε 
Φατίε ἀταπιατῖδ δα1ἱδ αΠεπος ηἰπ] αάεο 
φοπΙΙπεῖΙσ» αὐοά ποῦ αιἲῖ 5Ἡρία απ] 

ο ἀμετίτ φΙσηϊΠεαῖηπις, (ν. 477. εἴς.) αὐϊ 
3 Οἱ ἴι]ο αποαφυε Ἐτασίςο ἀῑεῖιπι, ἆθ 
Νεπετίς Ἱππρετίο εἶῆδαιε Πο] Ιαμ5είπιθ 
φατεηπῖε. Ἠίς ρυεγι]Ώς. ἄρχων οὐρανοῦ καὶ 
γῆς καὶ θαλάττης» δἱ Ιονετῃ ἱρδιπῃ 54ερε 
«οε]ο ἀειταχῖῖ» ΠΟΠ ΠΠΙΤΗΠ ε5ῖ. δὶ Ἡο- 
ππ]ηος ετ απϊπιβπτία, τε]ίαμα γἱἰοῖα ἆσ- Ώ 
πηαῖ. ῬταετεΓ «εἴετο Πας θεῶν τε κὠν- 
θρώπων τυράννου ΡοϊεΠΏΙβτη εἰεραπτετ Ἰαιι- 
ἆαι Ορρέαμως “Αλ. Ιν ο, 94--9ο. ---- 
ϱατπιῖηΙς Ιπίτο αἆ θεῶν ἄκαμπτον Φρένα" 
βἀδετίρίπῃ Ἰη 0ο. Ρατῖς. ὤκλιτον. ᾖλες- 
145 «ον «Ώεογωπ εἰλάηη ΠΛΕἨΙΕΛΊ. φσ7α 
αὐέΑ 67Ο {εοίαέ. Πο γεβίο "Ακωμπτος 
τεοῖε τεζἀἰτασ ἀκατώκλαστος ᾽Ακαμπὴς 
σκληρός. αλΟἱ [ευ }εῇ Ακναπτον, ὠκατάκλα- 
στον. ΓερεπΗμτητ ετΑνναπτον εἲ" Αγναμ- 
πτον. 186 Γοηπιὰ Τβητιιπι ἀῑδίαΠί, «46. 
:ϱΑ}/ο ἵπ Ῥτοι. Ἡ. ν. τό. ρε 

Θέμενος ἄγναμπτον νόον- 
Δάμναται οὐρανίων γένναν. 

ει Ἠππς ἵρδηπ ἴαππεπ νίοταπ ἆσπιαϊ 
Αποτι Ἠετευ]ε ψΨνχὰν ἄκαμπτος ἐεδῖ 
ἵπ Ρὲμώαγὲ Ἴσθω, ΤΙΝ. 8ο. {ετοσὶ ἴε- 
ἀεαε ὠκαμπέα θυμὸὲν ἀαὶῖ {αΐδις Ο/;ΡΛέω 

ιο 

71ρίζὲ ποικιλόπτερος εδ γεΓοἠρο/ογλύτες αὖγὃ 
-- «ππογ ἵπ ερίρτατηπα. 71ο ΑπιΠοϊ. 
Ίαι. Τ. ΙΤ. Ρρ. 3δ. υὈὶ Ἱεετοπαι 15ῖαΠα 
ερτερἰε Τποείαν Οεἴερειτ, Ρ. βωγηιαΏΝ' 
Φεοωηπάως. -- Ομ ρτίωας ΟµπρίάΙπεσα 
Ρἰηχετίε αἰαϊάπι ἴσποίασδε νἰάεητατ γε 
ΤΕΙΕΒ. ὁεᾖοῦ, Ίπ «4γιοβή. Αγ. ν. 575. 
Νεωτερικὸν» τὸ τὴν Νίκην καὶ τὸν Έρωτα 
ἐπτερῶσθαι" έπη» η υἰάεπι ΔΑ ἠοαίως Ον” 
Ρἰάΐπεπι Ώεογηιπαπε αάεο απεῖᾳ ἱβδΙπΙΙΙΠὰ 
αὐσίωπ» Βηχῖες οι «οεἰδετεπι ἴίε οἰνί- 
ἴαϊοπι πη]βεστεϊ», σοεἰο ἀῑσίτας εἰθεῖις » 
315 απῖςθ Ῥήετο Ῥταθεϊσίδ» πο ἵπ σοε]α πι 
τενο]ατετ, «4ΜήορΛομέὲ Οοπίςο. 8ρ. «4. 
ΕΠ. ΧΙΤ, Ρ. 563. Β. ποὶ ρταεῖετεα Ο- 
ρίἀλπὶ αὐ]αῖας αἷας ὈΙ ἀεάίςεε ἀἰειπίυϊ τῇ 
Νῃ Ροτρήγγλ π. Α. Π, 8. τό. αἳ 
Ἕλληνες» πο ΠΙΕ. τὼς ῬΜούσας ἐπτέρωσαν 
καὶ τὼς Σειρῆνως κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τήντε Ν/- 
κην» καὶ τὴν Ἶριν, καὶ τὸν Έρωτα , καὶ τὸν Έρ. 
μὴν. Ειῤμζο νεὶ «4γαγοιἑ τιἀεῖιι” Ρρἱοῖοῖ 
8ει. Ποῖοτ» απὶ ρτίπιας Απιοτειῃ {Εοσετῖς 
αἰατιπ]» αριιᾶ «1Λεῃ, ΧΙ. Ρ. 56ο. Ο.. 

Τίς ἣν ὃ γράψας πρῶτος ἀνθρώπων ἄρας 
Ἡ κηροπλαστήσας Ερωτ” ὑπόπτερον 

εἴς, ΄ δἵς Ιδία Ιεσεπάα δηπῖ. Τ,αμάαίΙσ΄ 
Αγοβεγήέο. Θοπιςὶ Οταεεῖ ΙοεμΠι τεςρί» 
εἰ. ΠΠ κ. τ. 

Οµήζωήφωε ἐ]]ο Πέ έχω} φις βλ 
«Ίωογεη., --- 

1άε 101: Γγωκέηα γεμίοσας αα(αᾗὲ αᾖᾳτυ 

ΦεσμπάσΙη ΟΛΗ ἀὲ Ν. Ὀ. Ρ. ο:ο. 6». 
Πτερωτὸς ΒΠσεῦαΤΙΙ 9 ὅτι κουφόνους ποιεῖ. δὶς 
εοτήαο γη]σαϊα καὶ Φόνους" ἵπ Μ5. εἴαῖ 
κούφονας. Ο9ΠΙΙΕΟΓΙΠΙ Ίοσα, «αάε ἆθ- 
εἰσηπαν], ρεεῖἝῦαῖ [ωσίαέᾖ. ἵπ ΙΙ. Ἐ., Ῥε 
070. ο7. Ερὶσιαιπιηαῖα 44ΠΤΗΓ Ρεῖνεα 
ηἡδία, ασοας αἰαίας Οπρίάο ριπσίτατ ἴπ 
ϱα ᾳποαιε ραττε «{/αορίσε» λα δεσῇ- 
Ῥῖα Ἰαΐεῖ. Πταγὸς ἀἰσίταν {π. ος ἀῑδιίς]ο- 
ΦΗεεαστὰ, 

Θὖὐκ αὐτὸν τὸν Πτανὸν ἐπόμνυμι, οὗ ποτ) ἂν 
ἔγγως 

Ἐκ μορφᾶς ο τίς ἔφυ, Ζώΐλος »ἢ τίς Ἔρως 

Ἰπ Οοά. Μ5. Ἱεσίτατ. ἐπόμνυμαί --- θἳς 
εἴ τις Ἔρως, -- δίε εἲ ἵπ Π5 Βωγρώοῖε 
ν». 1215 

΄ οᾳ5σ «θ- 



90. . 8). ὅ. ΑΔ Ὦ Ν 

Θέλγει δ Ἔρως» 
Τωι μµαινομένῳ κραδἰφ 
Ἠτανὸς ἐφορμάσει" 

υδί «οηρίτις ἵπ Ἐϊοσ. πε {Π αἲῖς Όοάϊ- 
«κῖοιδ., ἐφορμάσῃ' ἵπ ]ο 4ΝοφΒε µαινο" 

: µέναν καρδίαν», 5Ίνε κραδίαν' 9οτυπι 1]]ιά 
νυ]ραῖαε ἔοππιας ΡοδίροΏετεπι: νά. Έα. 
Ῥμοεῃ. ν. 4485. Ότ. Υ. 1559. 5εᾷ ΡΙ4Ε- 
ἄεττεπι νιυ]σατῖς ᾧ µαινοµέναν κραδίαν Πτα- 
νὸς ἐφορμάσει' οί; εο; 7165 {Υά5εγΙὲ 
Φ/ημέσεγ: πεοπε απίπι Απιοσίς ε5ι 5εά 
ΑΠΙΠΙΙ5 μάινομένα κραδία" αυβίε Μεάεεε 
τη δυΐτατ Ιπ εοσποπῄπε Ίταρ. Υ. 439. 
--- Ῥτο αἰθόμενος εχ Οοάά. 1ος, εἰ Ῥα- 
Σΐδ. Υδ. 1970. αἰέθμέναν Ροδια τεεερῖτς 
φῶ --- Τὰν ἅλιος αἰθομέναν δέρκεται» 1ΕΓ" 
26 Φα7η σοἱ ο σρίοέ οΡίεπάογό 310 οοἱ- 
ῥ11ΓῶίωπΙ. 

Ὑς. 1985. Λητοῦς δὲ κόρη σ᾿ "Αρτεμις καὖ- 
δῶ. Θησεῦ" τί τάλας τεῖεδε συνήδᾳ5 ] Ῥτο 

: αὐδδ» ἵπ νειδυΙπ Ποπ ΡΠΙΠΙΗΠΙ αὐδῶ 
τεεερ].» Οοά. Ε]οτ. αμεϊοτίἴατε πιυπίζαπης 
1ἨΏ αἰτετο ν ἹαπῖΙπι 1Ώ  ΠΙΠΙαϊΟ ῬΙΟ συν- 
δη» δετρεβάυπι αΓΡΙΙΤΟΣ» 

τί τάλας τοῖςδε σύγ᾽ ἵδμι 

νο αιῑάεπι εδ. ετ αὐδῷ βπδρεεῖυπι 

φἰάετετΙτ ο Πὶςί «ρεετείαε Ὀοπῖταιίς «σ- 

ἀςαχ αὐδῶ Ρταεῦετετ» Ὠος αὐῖεπι {Ηγὲ- 

φὲάἡς εοηδυετιάο «οπΒίπ]ασεῖ. Οὐαε 
ηϊς εχ πιαεΒῖπα ῥεοάϊξ ἵπ 5εεπαπι Ρ]ᾶ" 

πᾶο Τε», Ἰδεει, Ἰπαυῖῖτ» 66ο αΐ0- 

246 βία «έαπα εοσρελο. Οτὶ Ρτοᾶῖτ 
Ίτπ. εἶιδ Οτεδίε» αἆ Μεπείαυπι Αρο]ο 

ν. 16649 

Φοῖβές σ΄ ὃ Λητοῦς παῖς ἔδ᾽ ἐγγὺς ὢν καλῦ. 

«Οβεῖοτες αἆ Δερυρά Βερεπι ἵπ Πε]επαε 
ν. Ιόόο, 

Θεικλύμενεο γῆς τῇςδ ἄναξ . δισσοὶ δέσε 
Διόσκευροι καλοῦμεν. 

Τη Ίοπα ΜΙίπετνα΄ Υ. 1555. Επώνυμος δὲ 

οὓς ἀὀφικέμην χὐονὸρ ο Παλλάς. Έάειπ ἵη 
Αἱ. Μορ. Υ. 78» Αἴαντα Φωνῶ. ΝΙπιϊ5δ 
νέτο ἵτααπεπτετ Ῥοξϊα ΡΠΙΙοδορπις νἴπ- 
ἀῑεο ἀἶσῃος ποάοδ πεχηῖε, αιΙρῃς 50]. 

νεπάῖς Ὥεος Ώσαβδνε Ιπιγσδάπσετε. Ἠὶς 

αµος.ε πιβοπίηα 2. Πμέο ἰδρμευῖτ 

ΟΤΑΤΙΟΝΕΕ 

α αά Ἱπίτ. ΗΙρρ. δέΠεσάε 615 ἵπ ἨΗοΓᾶξε 

εοπ{εττῖ ροδ5ΙΠῖ ἸΜοῖταε Ρ. 84. 85. Ἠ8. 
αυε Ρ]αειτ Π]α Δ4ἱεΛρελὲ “4γποϊᾶο Κα- 
οἰπίο, ποῦϊιςεἰππῖ Τταρίεϊ ΕΠίο, 1]απι 
ἵαππεη εκ ἰδίης αενί πιοτῖθης εκειδαη- 

ας ἆσης ᾖε ΔΜεποίγει αὲ 1 4εαᾶ. ἆεξ 
{πεγ. Τ. ΥΠ, Ρ. 319. 319. -- ἵπ 
Ι8116. τί τάλας τοῖεδε συνήδη» εοπιροδίἔαπα 
λα αὔεπαπις αρΏςεπιπ επρ]εχ νἱ- 
ἀειήτ» τί τάλας τοῖεδε σύγ᾿ ἤδη»; ομίᾶ 18 

Β /)ή5εΓ έτος πια δές ὠΟείεσα γή ὃ δΗρΙ8 ἀἶχθ. 
ταῖ ΤΗεδεΙς ν. 1555. 6ο. ἄΠίε Λόγοισιν 
ἤσθην τεῖςδε' ΏΏς ἴλΙΠΕΠ Οὔθ) ἤδομαι τοῖςὸ 
οὔθ' ἐπάχόομαι κωκοῖς. ιδοβἠ. Α]. Υ. 9199 

Αὐτὸς μὲν ᾖδε) οἷσιν εἴχει᾽ ἐν κακοῖς. 

Νοδίταπι ἦδη δμέάσε τεδτιεπάσπι » ρξ 
νυ]ρεῖυσο "Ηδη τέρπη σὺ», σπα ἐω ο 
εείαγέσ» δετίρεπαιπι θπ]πι 5ίπε «οΠΙΤο” 
γειδία Ἡδη», τέρπᾳ σὺ. {έ (ε[εοίζγίδν 

ο Νεπιο ΠἰςΙ ππεποτ ΕυΠρίάεί νετδης 1η. 
τε]ήσετ αιἱά φἵδί νε]ίπτ ἴδια δωῤάσες Εν» 
ση’ γνώση" Εὐριπίδης» Εἰ σώσαιμί σ᾿ ἐξ Αν- 
δροµέδας. ΙΠΙεΙρτες5» ὁ2 εΓΙΡΜΕΤΟ ἴε εν 
«{/ὠγοεαε πιαηέδων. Ίπιο νεΙδΙς εδε 
ες Βωγέρίοἒς Απάτοπιεάας Ωω παρθέν᾽ εἴ 
σώσαιμί σ᾿ εἴσῃ µοι χάριν. --- Ἠος 1 ]ο”- 
ςο ΗαετεὈῖε αρτῖας αἰπιρίεκ ἤδη" εοπῖτα 
αποά Πΐο νι]σατατ» νοτουιπι εοπιροδίέαα 
Ίδεπίετ ταδτΙτπεγειη Ιοάογο δέσµο ΧΗΙ 

Ρ. 550.526, καλὸν τὸ τῆς τύχης ἀντιπραττούσης 
ἔφειν τοὺς συναλγ΄ήσοντᾶας , καὶ πάλιν ἐν τοῖς 
κατορέώμασι τοὺς συνηδοµένους' Ρο να]σαῖο 
ἠδομέγους. απ οαςνῖς 5ετίρτοτῖθαβσυναλγεἴν 
«ἰνεσυνάχθεσόαι,εἴ συνήδεσθαι δῖς ΟΡΡΟΠΗΠ- 
τήσ. Συνήδεσθαι φἱρπ]ῆσαι 4 αὐεγως γέ 
Ἰπεία σείατὲ: ἐφήδεσθαι» 'α{ α)οιιέως 
ἑπτωδίαγε. Ουσίοας Πϊς σὐγ ἤδη Ρ]ασε- 
Ὀἷτς ΡΤοΟ΄ συγήδη" Πῖς {αεῖ]ε ρει5ηβδετίπι 
ΡΤΟ συνεπείσθης {/οἶσμο τεδτ]τιεπάυπι ὅπως 

Ε δὲ καὶ σύγ᾽ ἐπείσθης» Τ. 111. Ρ. 589 1ο. 

Ὀ 

Ύε. τοδδ. Ψεύδεσι μύθοιε ἀλόφου πεισθεὶς 
᾽ΑΦϕαν” .Φανερὰν ὃ᾽ ἔσχες ἅταν ] Αδίαϊα Ἱ]- 
ἵετα νειςης φαπαὈῖταςτ εκ Εά. Ρτῖπια σἳ 
εεπίΏατηὺ, Φανερὸν δ᾽ ἔχες ἄταν. Πεῖαυε 
Ρατοσπιῖασαδ» πεημΕ ἵπ απαραεςτῖεῖς ἔχες 
ὀἱδρμςερῖτ. Ο1ατ, ἠζωσγανίο Ῥ]αευΗ Φα- 
γερὼν δ ἐσέβης ὅταν" οὐ παπι Οοαί- : 
εστι αμετοτίζατε ἀλύχον πεισβεὶῖς, (αυσἀ 
, εετ 



ἵνΝ ΕΌΒΙΡΙΟΩΙ5 ΗΠΗΙΡΡΟΙΥΤΟΜ, 3οῦ 

εθὶ εἴ ἵη Ῥατῖς,) Ἰεσί πια]αξ», 4αΠι πει-Α Δεῖ γάρνυν ἥτοι }Τς σῷε κρυφθῆναι κάτω 
.σθεὶς ὠλόχου. --- Ππεσίε ἵπ. ᾽Αϕανῃ ἄεηη. 
Ρο2ίῶ5. οεπςη]τα Πα ΤαΠάεΠΙ ΡΟ5ΙΤΙΠΙ ΡΙΟ 
ὠφανῶς. νετηπι νίάῑτ ΓΠεα]ἠ(ων. ΙπΠςδεή- 
ἁππι 1]]πά «ΠΠ πεισθείς' πεἰθεσθαι τὸ δἱ- 
χαια᾽ οὗ πείθεµαι ταῦτα» 14 1114ἱ βῥε7- 
α4εγὲ 0) {109 εἳ δἱτηϊ]ῖα 5υΠῖ ἵπ αδας 
πιαπίξεδία Πῖό εδ ορροςίτῖο ΙΠΙέτ τὸ πει» 
σθῆναι ἀφανη., εἴ Φανερὰν ἔχειν ἄταν. 1 
Έπεξδο ν. 743 9. οἷά τις ἡμᾶς Δρώσας ἆφα- 
νῆ Φροῦδος, Φανεοὸὺν Θρηξὶν πένθος τολυπεύ- 
σας. -- Ἠίς Γαδὴ ελοῇ γεγθ ἐὐσεάγα 
βεγσιώς Τήεδεις ϱ 2/Γε/αῃ εα]α- 
ση1/αέεηε ἐπολαεχαξ. «Βωγέρῥάή5 5εΠΙΕΠΙΙΑΤΗ 
οί εχρτεβδῖ ἵπ ΠΗΙρρ. έπεσε Τπεδεμς 
Ψ. 1900. 

ἆωη {ού Λα: 
«Ἑληεφωο) νέπαΛ σένεΓί5 {Πολ ἐΠ 6” 

{11 5 ΕᾖίέΦ.. 

ἔ» Τη 564 ΠΘΠί6ΠΙ ν5. το0ο Πίθταιη εκ Οοἆν 
Έ]οτ, τεστηῖ» Πῶς δ᾽ οὖφ ὑπὸ νΠς τάρτα- 
βᾳ κρύπτεις Δέμας αἰσχυνθείς» Ἡ», πτηνὸς 
ὤνω μεταβὼς βἰοτον» Πήματος ἔξω πόδα 
τόνδ ἀνέχεις» -- ἵπ 5 α Μεταβὰς αἲ- 
δετίρίτατ ἵῃπ δαν, 0ο, ὠντὶ τοῦ μεταβα- 
λών Ῥιο πόδω τὀ»δ᾽ ὠνέχειο ν η Έ]οτ. Οοᾶ. 

]εσίτης πύδα τῶν» ἀπέχεις' ααπι Ιεετίο- 
πεπι., Ῥτοῦαςδε γἱάετΗτ» ΟΙ. 7. ΑΒ. ἄπτο- 
2ογέμσ. ᾽Απέχεις εδῖ εἲ ἵπ Ῥατίς. θε 1ο Ὁ 
οιἴαπι αἀποϊαιισ ἰἴετα Ιεεῖίο: φράφεται 
ῬΑνέχεις» ἵν ᾖ ἆμτὶ τοῦ ὠναφέρεις» ἄνά-- 
ψεις. -- Δά Μεταβὰς βἰοτον Ἠπες εἴ]αι 
Ρετιῖπεπί 1Π δεᾖο 1455 µεταβιβάσας » µετα- 
Εαλὼν.» μµεταλλάξας ζωὴν» καὶ ὦλλοιωθεὶς 
εἰς ὄρνεον. ΠΠ πτηνὲς ὄνω µεταβὰς βίοτον 
γίάετησ Ἱπδο]επίῖδς οΠππαϊΙς Πτηνὸς ἵπ 

"Ευπρίάείς Ῥ]ευυππη Πε 5επ]ρεί αἀΠίσεαίισ 
γε]υῖ αἀἰεσιίνεπα », Ἠἷο αποφί1ς 5ενρδίδδες 

Πῶς δ᾽ οὖὗχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεια. 
Δέμας αἰσχυνθείς 5 

3Η πτηνὸν ὄνω μετοβὰς βίοτον" 

ᾷ ε5θεῖ εἷς πτηνὸν., νε ὄρνιθος, βίον µε- 
ταβαλὼν» δε μεταβαλόμενος δῖο ]οα1ἱ 
φο]ίτο πποπίταπι ΕΤ ἵη ποῖα αἆ Εωτέρ. 
Ὄμουπ. ν. 1959. απο Πο, εβάεπι 11Π- 
ευπίωσ 11 Μεάςαε ν. 1296. 

Η πτηνὸν ὧραι σῶμ᾿ εἰ αἰθέρς βάθος ». 
Ἐἰ ωὴ τυράννων δώμασιμ δώσει δίκην. 

-- ἵπ 5εηεΏῖῖ νείδι 5ἱποθτα Ιεοτῖο: νἱάθ. 
τἨ νι]σαῖα» Πήματος ἔξω πόδαω τὀνδ ἄνέ- 
χεις" 14 εδῖ ἀναφέρειςο» ὠνάγειο» 8ἱνε ὄνω 
ἔχει. ᾿Αναφέρει πόδα» ῥείενι ΓΕΙΓΑΛέ ν 
εδ απ Ἔωγ. ΡΙοε. Υ. 1419. η γοβδία 
ν. 939 Χόρευε μῶτερ» Ὑόρευε» "Ανανε 
πόδαω σὀν. Ὠῖο εἴαπι "Ανεγε δοπθί ροτιθ" 
ταῖς, «σέλούίε ῥεῶεη {41: υἱὰ. «4γορή. 
Αν. ν. 1717, εἴ βεγβ/ε. Αριά ὁ. 
οσμ 1ΠΑνεχε Οοπιϊοῖ 5ΠΙ βία ΤΛεορο/η” 
ῥὲ. {ποῦ Πὶςιοςεί») "Ανεχέ µοι τὴν χεῖ" 
ρω’ υἱ αρμά {ωείση. Τε 1» Ρ.Τ789. 459 
ὠἀνέφει αὐτοῦ τὴν χεῖρα. --- Νοδιῖα ὠέαη- 
ζω αἲτὶσῖι ἵῃπ «{εροᾖ) Ρίο. Υ. ν. 
963. Ελαφρὸν» ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 
Ἔκφειο παραμεῖν. -- Όι ΓΠοπεγο ἀῑείτις 
ἄνω --- ἐέργει» ΡΤΟ ὠναίργει» Ποϊαηῖε μα 
π "Ανω, ὠντὶ τοῦ ἀνῶ. «ΟοΠῖτὰ ΠΟΠΠΗΠ5 
α παπα ετ ἵῃ ας εοπιρφϊτί ετ ἵΏ ᾽Ανέχειμ' 
Ρταεροφϊτίιο ὠνὼ αὐΠίδετιτ ρτο’ αἀνετυῖο: 
ὄνω. Ἰάεπι θέα» Αν’ οὖς ἔχωνι ὠντὶ τοῦ) 
ἄνω τὸ οὓς ἔχων. καὶ Σοφοκλῆς' Τὸν οἴνωπ» 
ὠνέχουσκ κισσό»’ ἀντὶ τοῦ ὤνω ἔχουσα. νἱά. η 
ήης ιδωέώσε ]οσΐα ετιἀ{τῖςθ. 7ο. Τουρέωρ 
1, ϱρ. 41. -- Ἡὰ νδ. 19049 Ρίο Ὡς τοῖρ 
ἀγαθοῖς » ἴτεδ 6οᾶΐςεξ ΡΙ8είΕΙ νσᾖο). (ας 
δις ασεευητ 1ο. ετ Ρατίς.) ᾖδιργα» 
ψίο ρταεὈετΙηῖ ως ἐν τ) ὤγαθοῖς. εμας. 
16 Ίοςο τεοῖθ» Ίιεα φποαιθ δεηίεῃς- 
εαν οοιτσεῃάα εθΠςΗῖο Ὡς ἔν γ) ὄγαν- 
ῥᾳῖς ὠνδράσιν οὔ σοι Κτητὸν [βιότου µέρος 
ἐστίν. 

Ψς, 1906. "Άχουε. Θησεῦ οσῶν κακῶν κας 
τάστασιν» ] Αά Ίαπο νοσεπι αἀθετίρτιπε 
Ἰπ Ρατῖδ. δµήγησι --- Ἠϊπο ἵω Χρ. Π. 

ε . 9505 

"Ακου)» ᾿Ιούδῶ» σῶν κακῶν κατάστασι ρ. 
Κάί τοι προκόφω Υ᾿ οὐδέν. 

Ιδία νετο» Κα τοι προκόψω γ᾿ οὐδὲν, ἆλ» 
νυνῶ δέ σε" 5ἱνε Ροῖῖμδ ΠΙΠς εχρτεδδα Νἆξο- 
παπάτεα ν]άετὶ ααεΒῖ τεδρεχίβ56 118 
Ἰη Απάν. τν» 1» 16ο. 

αἴσιως αἰέφιμὲς ἀζαίν 11117 ΡγοΛογεγή»: 
Φ4 μμ ιού σές οεΓί6 6ἱ Γ6Γο. 

- ἴπ' 



ποἈ 
--- Τηπ ν. 1908. Αλλ) εἰς τό ᾖλθον' νυ]- 
δαΐᾳ εοπῖϊτα ΔαΓηεσίΗ α1ἱοδατε Ίβπι ΕΣ 
βάβιπιαϊῖα αἆ Εωγίρ Ῥποεπ. Υ. Ι490. 
Μαιε Ειταᾷ. ἵπ 1. Α. Ρ. 1939 939 
εἴρηται παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν Ἱππολύτῳ τὸ», Εἰς 
τόδει ὠντὶ τοῦ ἕως τότε. 5ἱδηιβεβῖατ επἶπα 
σε απ ἐς νεὶ Λώπο ἑπ Ππεπι νέ. 
πό ο) εἴο, (ὥστε) παιδὸς ἐκδεῖξαι Φρέ- 
να 

Τοῦ σοῦ δικαίαν, ὡς ὑπ εὐκλείας θάνῃ. 

ζΠήπιαπι Ῥταεδαετε Οοάᾱ. Εἰοτ. εἰ Ρα- 
τί. ῬΤΟ Θάνο. ἨἈΝΙοάις οριἙπίϊ5 Όεαε 
σηίπης «οηπταῖτς εἲ ὡς» ΡΤΟ ἵνα Ροδῖεαπῃ» 
Φυυϊμπειίνο αἱοφπε ἰυησίτυτ Εωγέρ. 
Δίς. ν. 75. ΟΓ. ν. ού5. 707. 1694. ἴπ 
Ἠες. ν. 12. Χρυσὸν ὡς ἔχοι κτανών' ἵἩ 
Λ4ύ5. Τιεἷὰ. εσι ἔχῃ" πἲ ν. 136059 ᾽Αλλ) 
ὡς ἔχης τὸν χρυσόν. --- Πϊο ΡίΔεῖετεα ΠΠΙΠΙ5 
«εοπιπιοάυΊη νἰάετασ ὑπ εὐκλείας θάνη" 
οὐῖα ΠΟΠ ἵαπαυαΠ ζαδα πιο ἡᾗ εὔ- 
κλεια εοπβίάετατατ» 5εὰ φΙσηίβσαίατ» ὧς 
εὐκλεῶς γΥεὶ εὐκλεῆς ἀποθάνη» «4 10η ἐΠβ/ο- 
σέ /Πογέσίωγ: Ρ]αεευῖτ ἔοτῖαδδε Δε} 
ςοπἰεεῖυτα Ἱ]εσεπτῖς ἐπ) εὐκλείας. -- 1π 
νς. 5εη εΠΙΙ» ΡΓΟ τρόπον τινὰ. Εἱοτ. 094. 
ἀαῖ τινὼ τρόπον Πῖ ἵπ Ππθ νθιςΙς τίνι τρόὀ- 
σῳ. ΡΠΟΕΠ. ν. 417. Πείεπαε ν. 15599 
«4}{πίορᾷ. ΔΕΠ. Ν. 919. --- νδ. 1909 αἲ- 
εἰσίτ Εωκατή. ἵπ ΙΙ. Δ. Ρ. 365. 969 ἡ 
Παρθένειος ἡ δαν ἐν Ἱππολύτῳ τὴν εἰ δίΦδογ- 
Φον Φιλεῖν λέγεται. 

Ἡς. 1193. Δηχθεῖσα κέντροιε. ] «4010γ459 
εἶνε 7 επεγὲς δεἰηηωὲς ῥεγεµσ: ΊΠπεο αι] - 
ἀεπ Πιάϊςῖο ἀῑοὶ ἀεοιῖτς πεαπε οὐ Βν- 
σέρίάε., απτ Ἰδῖας αειατῖς. νεἰ Ριοςχί- 
πηᾶθ, Ῥοξϊᾳ ἁἀῑσῖ ροτυῖτ Ῥμαεάτα Ἠεπε- 
τς /ΠΟΓ:ᾷ οπή]: Δηχβεῖσα κέντροις 8ἱ 
νεὶ ἵπ οππίδα5 Ιπνεπίατατ εχεπιρ]ατίθι5 
φεΠριῖ5. Υοσεπ 5Η5ΡίςΟΓ ἴαπι αηἴε ῖς 
αποαια Σμΐ9δα Ἰ]ενίτετ ν]πΠαϊῖαπ » α παπι 
Οοάΐσες 5οτίοετεηξατ απἲ 5ὐρειςπῖ, Έας 
πα Ἱτοια ΠΙΙΠΙ5. Ῥτανε φοπρίαπι ἴαπι 
οἰίπ Δηχεῖσα" ΄ Ηῖπο, τπτ Δηχβεῖσα [αεὶ- 
1 ροτυῖτ εβοτπιατῖ» δίς ατα Ρροζιογαξ 
εὔ]ησϊ Τληγεῖσα” αιοά απίάεπι ἵπ Παπς 
Φοᾷοεπι τενοσαπάιπῃ αΓὈἰττος αἴφιε Εω- 
ϱ1ρήσὲ νε]ητ δα 1πι τεδτταοπάππη. ϐ ΙΗΙΠ 

ἀΐςο» αιῖα δίον ῥιαείες «εἴετο»» Ἰοᾳυ1 

τα ὉὍ πονοτοσατρο σος 

Α 5οἱεί: 5Ἡρτα Ἰεπετί Ῥ]αεάτα ἁῑςεσαταε 
ΗΙρΡ. ν. 96 στένρυσα . καὶ πεπληγµένη Κέν- 
τροιςΈρωτος" ὉὈί φυαεάαπι Ῥτοδίαπ αἰῖας 
ἴΠ Αεοἰο «{έρήαπε αριὰ «4ἱῇεη,. Χ Ρ. 
444. Ο. 

Μ]ακαρεὺς ἔρωτι τῶν ὁμοσπόρων μιᾶς 
Πληγεὶς τέως μὲν ἐπεκράτει τῆς συμφορᾶῶς" 

απόταπι ρτίοτα ΡτοῦαὈΙ]τοτ ἑροίης θυπε 
Εωγήρίας εκ Αεοῖὶ ρτοῖοσο νετῦα: (νῖᾶ. 

Β ἀ4γέπορή. Ναῦ. ν. 1574. ὁεᾖο/. ἵῃπ ἴδταπι 
Ίοευπι. εἴ 4 Εαπ. ν. ὅσ3.) Πεγηλερία- 
ας «4ἱΛεπ. ΧΙΙ. Ρ. 538. Δ. 

Λύδης δ᾽᾽Αντίμαχος Χρυσηΐῖδος ἐκ μὲν ἔρωτος 
Πληγείς. 

{δσηίως Τε 1, Ῥ. 48. ῬΒ. ὃ µοιχλε ἔρωτε 
πληγεὶς ἐβλαψε μίαν οἰκίαν" δεινὸν μὲνο 
ἀλλ) ἑνὶ (,. ἐν ἑνὶ ) τὸ κακὲν ἵσταται" 4. 
΄20γ6 ῥεγοµδτώση ΓΑτηϊ ἀίκετε Ροξίαες 4- 

Ὁ ππογε ῥεγζώσ/η δγανέ» Πογαίίως Εροὰ. 
Χ], ο. 

/ὪάςΜο Ἰσμάωπῃ βεγεάτώς ἄηλογε 

Σωνγγαΐως ἀῑεῖτατ 75. Δεπ. ΙΧ, το7. 
βεγοιστς «ἆππογτε ἔεπαμά;» ΛΝεπεέαη, 
Όνπες. ν. 97. επρθίδεε Ροῖῖης βγοβεγ. 
εί νίάειατ ΓΕ], ΥΗ» 15. 

Τέ φομ σὲ εΕΡΙο ΡΜεΥ ἀὲο ῥεγοισεγὴέ 
Ὀ ατγεις 

αΙδἩ εοηε σε, αποά νηὶσατατ. {η- 
σµε οὐ ᾖαπιαία ῥεγομασ αγωπάέπε Πί- 
επι, Ον Μει. Ὑ. 384. νούµογεν 
ἀῑεῖας 5ητ ἨΨεπετῖς νὶ ῥεγοσιαε εογάά 
/.ωογοίέο Τ, 13. δπα]ος εἲ Τε] Ίεπθ- 
τς Αιποτΐσαπε σα]σατία πιεπιοταπτῖ: ΙΥ. 
19469 {επεγίς φι; 1ε]ές αεοἰρὲς ἐς 
ε5ι Υ. 1ο74. Ρὲηἡσεγὲ οαἠσαγέδις ἑείς 
«ποτέ: ἔοπεγίς ο/η {{ 5υπῖ ἵπ [,. ΤΝ. 

Ε 1919. υἳ ἵπ Οοῤμείίαε ἂε ΒΔ. Κ. Χ, 
τοδν 

Ἀσοεἡαίωγ }επεγὲ ο ἐπ ήσρηε (Ομβὶ- 
«έν οί 

{ἑρέως θ95εῖ πληγεὶς . «είς Ε5ῖ Ἔρωτος κέν« 
τρῳ ἐλαυνόμενος. «450Γ5 απηέ/0) Ύγεγ- 
0 ἐπ αΠῃογὲ γοίᾶ» βαση Οἱ. 1 
1. ν. 4. 5εὶ ἐγσεν ἐηνέάίσε, «4ππογὲς. 
έπη αβέΑΓὲ Ποϊ]δδίπιας δΗΠῖ Ίοσ. 

πο- 



ΙΝ. ΕύὐΒΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΝΜ. ος] 

Ώσπςες, ------- Τ4π νετο Απιοτῖς» 8ειΙ Ύε- Α Απιος αεἰ]εΙπΙ ΦΙΗΠΙ» κέντρον ἀῑσιαπις 
ηετίς Δηχθεῖσα κἐντροιδο Ὀζογεα {πω ήν 
πη]Πῖ δ4Ώ6 πο γνἰάειας Ειυτίρίάξα Ἰοσυμτῖο. 
ΝΝοΠ 6ο ἴαπιεῃ ᾖαθςο αοεῖρὶῖ νε]ῖπι. ας δἱ 
23071172 ΙσποΤατεπι «404. ΓὈ]εῖ αιἰ- 
ἄεπι πη]]ες Ῥοΐεδτ ἔρωτι » δἱνε ζηλοτυπίᾳ 
δ/Υθεῖσα {( Εε]ίοάογ. Χ. Ρ. 5οὶ, 3959) 
ΏεαΊε. Ῥ]αεάϊα {αππεῃ» Ψεποτὶς ἴοτι σβ- 
ψὶβίπιο Ρεειδδα» δπιηἰίδαις Οαρίάϊ- 
ηῖς νεΠμεπιεηῖετ ααἰϊαῖα, ΤΠ απιοζὲ φλυκὺς 
ὃ ὁδοὺς τοῦ πόθου δάκνει» Ἰωιοίπη. Τ. 11. 
Ῥ. 490. ἔρωτος δὔγμα δοββοσἰὲ ΠΙΕΠΙΟΙΗ- 
της αρυά Β/ήαγεή, Τ. , Ρ. 6ΐί0. Δ. 
Απιαῃς Πηρίτες 

Πρὸς λέκτρον ἥει» καρδίαν ὡδαγ μένος » 

εἶάεπι δορβοεδὲ αριά 61671. «4επ. ΒΙτοπι. 
γ. Ρ. 716. 16. Απιοιῖς δῇγμα εδι ἵπ λ7ε- 
Ποβή. ᾿Απομν. 1. Ῥ. 4559 δ. Ἶἶπ εἶιδ 
Βγπιρ. Φοςίαἴεδ Ρ. 516» 195. ἐγὼ ὥσπερ 
ὑπὸ θηρίου τινὸς δεδηγ΄µένος τόν τε ὤμον 
(αιο Παππέτυπι αἰτίσεται ΟΤΙΤοῦ 11) πλεῖον 
} πέντε ἡμέρας ὥδαξον» καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ 
ὥσπερ κνῆσμά τι ἐδόκουν ἔχειν. Πῖπο {π Ρ/ᾳ- 
20149 εΠΒΙΠ ΒΥΠΡΟΡ. Ρ. 918. Α. δεδηγµέ- 
νος εχρΙΙσβΠάΙΗΠ. Αρυά «4ἱΛεη, Αβδραδία 
Ὅς 5, στο. 6, 

Σώκρατες οὓκ ἔλαθές µε πόθῳ δηχθεὶς Φρένα 
τὴν σὴν 

Παιδὸς Δεινομάχης καὶ Κλενίου. 

5εά ἆθ απιοτε τοῖῖε5 Ίοᾳπμτιις Λγέρῥὄὄος 
Ώῦδα απ ἁἀῑσίτ ἔρωτι δηχθῆναι ο» Ἠξά ια 
Απιοζῖς Κέντροις δηχθῆναι» ἀο {τοτε Ιῃ- 
5απίεητί5 αΠηοτίδ. ἈἘέντρον σ11111 15 εδῖ ἵπ 
Ἐωυτίριάεῖς, κἵεε [ωσεί μάστιξ' οαἳ 
{επεζί», Πληγεῖσα κέντροιςο ϱἐγειέστα {δν 
η. Ἠμος οΡίποξ» που αἀνοςαδίτατ 
εχ Εωγὲρ. Μεὰ, ν. 11Ο, δηχβεῖσα κακοῖ- 
στι Αα. ν. 1199. λύπῃ καρδίαν 
δηγόήσομαι αὐαϊ[ία αι] θιςνῖς 5υΠῖ 9εΓιρ- 
τοτίοι5 Ἠδίταία: «ηαία οωγὶ ήογάείαγο 
εδ ἵῃ σαι) δγ]ν. 11 Εε]. ΤΝ. το. Μογ- 
ἀεα/ ορργούγεὲ5 Γαὲς, {Πογαιέ. ες, 41ἴο- 
τυπῃ αΏα 11η «ο]]οσίτ Τά. (σαἰαξε. ἵπ Μ. 
«ΠοηίΠ. ΧΙ. 18. Ῥ. 933. δυπῖ εηίπι 
Ίπες εἴ . θΙπή]ία να]άὸ ἀϊνειδα. Ύεαμε 
Ίος ψε[τεος ἵἲ οἱ5 ςἱδί ἵπ απῖπιαπι ἵπ- 
ἀισαῖ, Ῥο556 /ἴαππει ΡΒαθάταπι ἀῑοῖ 776- 
γή δηχθεῖσαν κέντροις ομὶ νε]υῖ αρίδ 

Ῥ 

ο 

ιο] 

1ωπιῖφεης, ΆΝο πεβείο Πίο ἀῑσί ρο556 
δρεεῖοθα αιαθεάαῃ. Αριά Τήερογήήης 
ΑΠΙΟΙ» Ὑεπατθ 4ποα1ς Ἱιάϊσα» ἴσος ἐντὶ 
µελίσσαις' Ότι αρίδ διµπι δρίου]απῃ εἱ]- 
Ώς δίοε Οπρίάο ΦΙΗΙΠ 4Ιοαϊε κέντρον 1Ώ 
εοτ Ιηβρϊϊ: 

Πικρὸν ὧεὶ κραδία κέντρον Ἔρωτος ἔγεια 

εσι ἵῃπ ερ. εεζσγὲ Απι]ιοϊ. ΥΠ. 19. 
Αρὶς ερίει]απῃ {πῆσεῃς ἀῑεῖτατ ἐγχρίσαι 
τὸ κέντρον εἴ ἐγχρίψαι" Ίου ΓΟΓΡ4Π εἴ ἆά 
Ουρια(πῖς τε]ο Εποτίτ αἀΠίοῖταπι: αριά 
“4βοβίομ, ΙκΛού, ΗΙ, Τό4. Ἱεσίτιτ ἵα Ο0οἀ. 
240. 

ὁππότ᾽ ὠνίας 
᾽Ακάματοι πραπίδεσσιν ἐνιχρίμψωσιν Ἔρωτες» 

Ἠ]πά πεῖταπι ἵπ Εέα{ῥ. ἆθ ἴδπι. ΑΠΙΟΓ. 
ΥΙΗ.Ρ. ού, οὐ 2471 ὧς ἐκ κεντρούσης µο 
λίσσης πληγὲν Φλεγωκίνει τοῖς πάθεσιν » Ἶ" 
τετῖς 1]]ε δα]τοιῃ δεϊαπειῖς ἀθάειαι, ὡς ἐκ 
κέντρου σᾷς µελίσσης πληγέν. ἵΝο πατμταθ 
απίάεπι Ρρἱετοτῖς 76ε1ὲ ρετνεπιςίῖῃ Ἶ« 
ιά (εοις. 1Ν, 957. 

ΑΕΕ 
Φ4ο211ζως 1ερόγαΜΙο οἱ ορὶοι/] εθεζᾶ 

ΓΕ {2ᾷ 1414 ο 

πεάμπι οεῖετα παπί Πίο νη]σαίαπι Δηχβεῖ- 
σα ἴμετί ΥΙάεΠίΗΤ. 

Ὑς. 1906. “Ὁ δ᾽, ὥσπερ ἦν δίκαιον» οὖκ 
ἐφέσπετο Λόγοισιῳ ] ἴπ ΕΙΟΤ. ἐφέπετο ' ]8" 
σίτητ ἴπ Ρατ. Ὃς ὥσπερ ὢν δίκαιος οὐκ ἐφ- 
είπετο. Ὀε απἱοας π]ππαπι. 1η α1ἱο 41Ο. 
αὖε 0ο, τερετίμπῃ», Ῥ]ασμίϊτ νο Ο14Γ. 
ἱαπα παπι αδίτατίαςς δεά εἴ αἰἴετΙπῃ ἵῃπ 56- 
ΠΔΤΙΟ5 5105 αἀπιίδεταπι Γτασὶ]οϊ: ξυνέ« 
σπετο οἳ ἑσπόμην ἱεσιηπτατ ἵπ ορ. ΟΕ. 
Έ. ν. 159. Ληϊϊσ. 1919. ΤΤΑΕΠ. νΥ. Ι001. 
Αἰτογαπι ἱ Ρ]ητεδ ἁατεπῖ Οοάά. ὥσπερ 
ὢν δίκαιος» ΠΟΠ ἀεῖετῖις νυ]ραίο 1μάΐςα- 
τεΓΗΣΣ Ίαες ΕεΠΙΠΙ δε ΙΠΤΗΓ» 

οὐδ᾽ αὖ. πρὸς σέθεν κακούμενος » 
Ὄρκων ἀφεῖλε πίστιν» εὐσεβὴς νεγώς. 

δία αιῖσεπι ἆπο., ὧν δίκαιος» 6ἳ εὐσεβὴς 
φενὼς. οπιπία εοπρ]θειμπίας ́  ο[πεῖα 
115» Ποπιιπίθαδαε Ρταεδίαηάα: «ΐεα- 

τ 24ᾳ 



Ιώ Ἕν ν, εοό ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΟΕΣ 

1140 αεφμὲ οω]έογ ο ἀπα]άμεφαε Ι)εογΗ ή Α ἠ)Ι φηαφμε ομἼραπη Εγἐρωδε: Ἰᾷ οι εἷς 
Αγιπορλαπέ θευσεβὴς καὶ δίκαιος ὢν ὤνήρ 

1π Πδτῖς ποσιτῖς ᾠαστῖς ἵα]ῖς δίκχιος ἀῑεὶ- 

τί καὶ εὐλαβής. ---- Ἱα ἴδιδ αὐἴεπῃ Οὐδ᾽ 

αὖ ---- Ὅρκων ἀφεῖλε πίστιν" Ρτοῦατί ΠΟΠ 
ἀεὈεοαῖ γετοπι ἔσφηλε᾽ αιιοά νετδαπᾳ 
Ῥερειπιάαϊ, ------ ἴπ ν5. 13119 Ἡ δ᾽, εἰς 

ἔλεγχον μὴ πέσῃ. Φοβουμένη» ({αΐἱοίσ πο» 

{4 Ον. Μει. ΧΥ. 5ο2.) ψευδεῖς γραφὰς 
ἔγραψε" Οοἆ. Ῥατῖς. ΡΙΔΕΡεΙ ψ. Υ. ἔτευ- 

ξε. Εοτίαςδε σεηπίπαπ,. Οποά Πίο Εῖα- 
ηαε ἁῑσϊτατ» Ίρσα 5ε Γεεῖςσσε «ΟΠΠΤΕΙΙΣ ἶΠ 
επεσε Ηἱρρ. Ρἡαεάϊα ν. 1192 

Ἰαΐνα Πιεπιογανὲς 6ἱ Ἠέ[ας 
Ὁμοῦ ἔρτα ἄεωεηδ ῥεσέογε ἐΙάΠο ᾖσι- 

ογα/19 
ἠ/επηα {ηνὲ: νάμα ῥΗπέὲ ῥαήεσς 
Φωνεμέσφηε οσο {5 ογἰαήιε ἐποεσίαό ἑάοεῖν 
Φιαέευς, 29035. 

Τη ν5. 1914. ὡς ἂν οἰμώξχς πλέν. ορῖῖ- 
πιο τεσερίτ εκ Οοάἀ. {ωπαγανί, Ρῖο 

«νἰτοςο. οἰμώξῃ. ειδη τοις 5υῦ. 

Ίεοταιῃ φΗδτα ποῖατη Ἰητεγγοσαπάϊς "Αρα 
ἀπίΠο Ρετῖοάϊ 5αερε ποῖατ «έζωε- "Αρ 

οἶσθω. Λο ε/έφιε νεὶ ταπο. ----- ἴπ 
ν. 1219 ἤνεσεν ἵη Οοὰ, Ρατῖς. τεάάίΐτας 
ἐπηγγεἰλατο. 

ὓ9. 19.1. “Ος οὕτεπίστιν» εὖτε µάντεων 
ἔτα Ἔ μεινας »οὐδ ἤλεγξας » οὐ χρόνῳ μακρῷ 

Ῥκέψιν ᾿ ἔνειμας.] Ουοά εδι η Οοάἡ. 
Έ]ος. εἲ Βατῖ5. Σκέψιν παρέσχες ' ΠΟΠ 9δᾶ- 
τα παϊατα εΧ ΙπῖεΓρτετβππεηϊῖο» 5εά ΡΓί0- 
τὶς Ρροτία5 Εαπειοπί5 Εμΐς5ε ν]άεταγ ]εστῖοε 
Ῥκέφιν Υ᾿ ἕνειμας» υἳ εἰεραητίιδ. ἴπ 9ε- 
ευπάα Ροδίτιπη, ἴπ ἔμείνας εἴ ἔνειμας Ει- 
καιζο αβεδίτα νιάευατΙς παρήχησις ἵπ 
ατα επἰπ] εσεπιρ]ηπῃ αἆ Ἡ. Δ. ρ. 375. 
οο. ρτο[ετῖ κἁί. τὸ Ἔμειας καί "Ένειμας 
παρ Εὐριπίδή ἐν τῷ» οὐ µάντεως ὅπα 
Ἔμενας», οὗ χβόνῳ µακρῷ σκέφειν (Ίπιο 
σκέψιν Υ᾿) ἕνειμας. Υατῖς 1ηδειν]τ Ίος ύεΠ 
ἆὶ Γοτπιῖς. Νέμειν ο ἐγέδηεσε. ΙΝΕΠέ/ οαέο. 
ἐρ]  απαἑολἐσε ἐέῤηεμς Γάείαπο ἀῑεῖτατ 
4ε Ηϊσι. δεΏίο. Τ.Η. ρ:55. οὗ ({. οὔ τι) 
µίσει» οὐδὲ Φιλί. νέµων. -«Εἰάεπι ΒοςΤαῖε5 
ἆς: ῥα]ίαῖ. ϱ. 255. µέγιστον νέµων εὑρυόμίᾳ 

καὶ εὔμουσία. «Φδοβῤοςᾖες ΑΔ]. ν. 38» 

τὸν Σ οὖν ἐκείνῳ πᾶς τις αἰτίαν. νέµει 

Β 

αὐτὸν τρέπει  Πῖπε τρέπει νι]σαῖας Ἱ]]ίς 
Ἰπδίάει Βάά. εκ νειαςτῖς εἰ Οοἆᾱ. Ίεσει]- 
ἆππ ἸΚέμει' ἴἵπ οαποά νετοιπι {τεαπεΙ- 
ταπάπη ορβοεζες Ετ εὐεπίφορο. δΒυ- 
Γέμέάἡς Ὀἶαπα» 

οὗ αχρόνῳ μακρῷ 
Σκέψιω ν ἕνειμας " 

701 ἵω γεγέ/αἑ επρογαπάαε Μες {γὲς 
ὀμήσεῖ; 8ῖνε Ροῦ5., Λο” επτρεείῶΣ11 1 
Ίεπρις 1μάεπῃ νέγώ ῥά1έΓαεεγεῖ. αιιοᾶ 
8Ηρτα ἀἰχεται ἨΠϊρρο]. Υ. 1051 οὐδὲ µήνυ” 
τὴν «χρόνον Δέξῃ καθ᾽ ἡμῶν. δοβήορδὲς εδ 
εκ Ρετάίτο ἀταπιαῖε ἀῑσταΙη 

ὁ πὀάνθ᾽ ὁρῶν 
Καὶ πάντ᾽ ἀκούων πάντ᾽ ὠναπτύσσει χρόνος. 

8ριά Ο4εη. «{7εσ. ΦΙΤΟΠΙ. ἩΤ. Ρ. 745. 6». 
ὁνοδαεω Εε]. ἀγο0ὲ. Ρ. 1493. 44. (είπε 
Ν. Α. ΧΙΙ. «. ΧΙ. υὈί ἵπ 405. 0οἆ. εοι 
ὥπανθ) δρῶν, ας εριᾷ ΦΙοὖὐ. δεᾷ ὃ πάνθ” 
ὁρῶν Χρόνος εἴἶαπι ἵῃπ δορᾷς Οεἠ, Τ. ν. 
{952. ΕΙΙδάεπι εδῖ» 

Ποόντ’ ἐκκαλύπτων ὃ χρόνος εἷς τὸ φῶς ἄγειο 

2/μάσγο ἀῑεῖτατ ἐξελέγχων μένος ᾽Αλάύειαν. 
ἐτήτυμον χρόνος, Όἱ. Χ. 65. ----- Ἑτίοτα, 
Ῥίασαο τασισαξ, οὔτε πίστιν εὔτε μµάντεων 
ὅπα Ἔεινας. οὐδ ἥλεγξας" δἷο 5ΗΡΙΗ ἀῑχθ- 
ται ΠΙρρο]γίά5 ν. 155. 

Οὐδ) ὅριον., οὐδὲ πίστιν» οὐδὲ μάντεων 
Φήμας ἐλέγξας ὄκριτον ἐκβαλεῖς µε γῆς - 

Ἠις. ορίποςσ. αρθεῖαραῖ πο Πιῖήςδ οι] 
παπι επαγγαης Αιτζαπι Πϊδτοτίαπι {εᾖήος 
ζυγως ἵ, Ὁ τος εγεά]ωςν Ἰπηῖτ, βα- 
1ΕΓ ταῦτα ὡς ἤκουσεν ο οὐκ εἶπεν» (πια]]πα: 
οὐδὲν εἶπεν. ) οὐκ ἠρώτησενο οὐκ ὠπολογίαν 
ποοὐύηκεν., ἀλλὼ πιστεύων οἵς, Ἆά Ρεϊοτεπι 
Βετγαδς ἱοεῖπι ο,5άεπι Γοὐῤρομὲ Χν 
Ρ. 474. ἰδί8 εοππρᾶτοτὶ ΡροδδΙΠΙς πῶσα δἱ-- 
κ’ καὶ κρίσις δύοτὰὸς αεγίστας ὠποδείξεις οἶδε ». 
τῶς τε ἐγγρῶφους πίστειςο καὶ τὰς ἐκ τῶν. 
μαρτύρων βεβαιώσεις. ΙΝΟΠ δατί5 εοης]ἀεταῖς 
Πΐς πίστιν νίτο Ώωστο υίςασι ΕΕ ΙΠ πύστιν- 
πιηϊαηΊμπι: τε Βωγέρίάὀς, πίστιν ἀῑχίε 
δορβοε]ες ἴπ Ἐ]εςο. ν. 503» Τήν’, ᾧ τάλαιν. 
ἰδοῦσαω πίστι» --- θάλπη» σµο αΓΦΗΛΟΠΙΟ: 
{1 ----- ᾖαςρ 11δὲ ῥεΗσά ἴπ Απ 

σο’ 



ΙΝ ΕῦΌΠΛΙΡΙΡΙΣ ΗΙΡΡΟΙ ΥΤΟΜ. 8ορ 
9ο Γοῖο αἰπενῖς ταυπιεηῖα»΄ απῖρυς αἆ Α ΠΙπο Πίο Φειναπάπι αἲβίίΓοΓσ α]έετια 
σαϊδαπι υτεθαηπῖις Ῥτοδαπάαπ», αὐαδνίς 

βγοδαδίοηε πίστεις ἀΙσεῦαητ: τὰς μαρτυρίας 
--- καὶ τοὺς νόμους» καὶ τὰς ἄλλας-πίστεις ἕκα- 

πέρων (σαπίιυπα}). πιεπιοταῖ //47ῤογα- 
4ἱοη ΙΏ ν. Διαιτηταὶο αἳ δῖο 5περίἠ5 ΟΥα- 
ἴοτεδς «4Ιέράοη Ρ. 130: 1δ. Ρ. 148, 34. 
{τοςγαίές Ῥ. 98. Β. Ρ.5Ι. Ὁ. Ρ. 997. [). 
οὐδεμίαν πίστιν (ἰὰ εδῖ ὠπόδειξιν ) εἴρηκας. 
{παει Ῥ. 74. 19. εἵο. Δρ. «θ1σεµ Ο. 
1,.6. Ρ. 115. 116. Φηα5ορίπίοπΠες Ο1ί8- 
απ] /,οἱάθο ἀἰευητι ὤνευ τινὸς ὠκριβοῦς 
πίστεως παραδεξώµενοι Τ. 1. Ρ. 935. --- 
Π]]μά αἀποῖαιε Ῥ8εΠε ῬΡταεἴεΓΠιΙδΕΓΘΤΗ 9 
αιιοά Ῥταεῦει ἵπ Εηηρίάεῖς 004. Ρα18, 
οὖκ ἤλεγξας ' ἘΙΟΓ. οὗ μακρῷ «χρόνῳ. Νειῖ- 
Ττάπ1ο. 5ἳ. ἸασετείΙ εἴἶαπι 1Ππ αἨίΦδ., δρεῖ. 
πετεπ: «2Η71ρίά εδιῖ εκ Ῥα]απιείε ϐΡ. 
αδοὐαεώ/2 Ρ. 36ο. ὅ» Ι71ῤεγαίοΓ Σοφὸς ὃ᾽ 
ἂν εἷς τις. ἢ δύ᾽. ἐν μακρῷ πχρόνῳ. Αἱ- 
οεδῖ. ν. όζο. ΓΤῆρας ψέφοεντες καὶ μακρὸν 
φιρόνον βίου. 

Ὑ, 1996. Ἔιτ) ἐστὶ καὶ σοὶ τῶνδε συγγνώ- 

µὴς τυχεῖν.Ἱ ἵπ νειδα» αἱ ῥταεςεά!τ 
Ολοίμην ο ἳ εδῖ ἴπ Εά,. Ρίτα Ἐ]ου. Ρσας- 
τυ]ῖ ἔοτπιαε Ὠοτίσσθ» Ίος ἴἵῃ νετδι ᾖαῖ «ο” 
ἀεχ Ρατῖς. Ἔνεστι καὶ σοὶ ῶ]οτ. τῶν- 

δὲ συγννώµην ἔχει. ΟὔΝοίμπι ρτί]ς Ἔνε- 

στι καὶ σοὶ τῶνδε συ γνώμης τυχεῖν  Ῥ]αεθ- 
τε Ροϊεητ ας Διτοπι αἴηπε εἰεσαηί]αθ. 
Ἴλοας «Ἠ. Ἔνεστι καὶ ὠντί τοῦ. ἐνυπάᾶρ- 
ψει» καὶ ἀντὶ τοῦ δυνατὸν ἐστιν. 58ΕΡΙΙΙ5 
Π]ιά ΠπῄπΙνο 1ΗΠείυπη δίο Ἱεσίτατ αριά 
αδοβρβοε/εες Έ]ες. Υ. 989 12115 Ίασιν οὐκ 
ἔνεστ᾽ ἰδεῖν' Δπιῖς. Ψ. 910.» ἈΝόμῳ δὲ χρ- 
σθαι παντίπου τ ἔνεστί σοι. ΡΗΙΙ. ν. 1264 
Οὐὕκουν ἔνεστι καὶ μεταφνῶναι πώλιν» εἴο. --- 
Ν υ]σαῖα ἵαπιεΠ Ίος Υ6ίδὰ ῥίαεδει Χρ. Π. 

γ. 5155 
Τ/ Πέτρε ἐρηνεῖς» δε[ν᾿ ἔπραξας, ὤλλ᾽ ὅμως 
"Ἔτ ἔστι καὶ σοὶ τῶνδε συγ γνώμης τυκχεῖν. 

Πογωτο Φ1ούΗε γεηίαμι ἐΠρεέγαΤε Λοἱε- 

οὐ. Ουαπτυπινίς αὐἴεπι ααἰ νεπίαπι ἴπι» 

Ῥεττατ αὐ αἱίο αεηις ἀἰσα τι συγνώµην 

ἔχειν» αἨαιπ οπὶ ἆάτ αἰίεή, αἴαπε ΠΤτο- 
αὖς 5εησα Ῥ]ταςίς {τεαμεητεις Τναρῖ- 

οἳς. απίπ αριά Π]οφ Πδαιιαπι ΓοΓΓο ]8- 

βαΐυτ συγγνώμη» τυκεῖν» Ίου ΙΔΙΟ ΟΠ» 

- 

Ῥ 

ο 

Ὦ 

Ε, 

ταπα Παπ Πδίαας ἀοροτ]σεητίς ε[]αχίςςδθ 
σδίαπιο.  {οςΓαε Ίος, «αἀπίιδιταπα 
Πε]οάογο 1. Ῥ. 35. Ἡ. Ρ. 7ο. Ιεσῖτις 
ἵπ Πδ Οομῖοί Ρ/ήἠρρίάσε αριὰ ο» 
ὀσεωρ ἵπ Τἱοτεςδ. Ῥ. 164. 96. (γοῖ. 
Ρ. 90 

Οὖκ ἔστιν ο ἐμεβύσθην πάἄτερ » λέγοντα νῦν » 
"Ἡμαρτον » ὥστε πρὸς ἐμὲ συγγνώµης τυχεῖνο 

π 5. ΡΙΟ πρὸς σέ µε" σ}οίΐέως Ῥοδυίε 
πρὸς ἐμὲο αιοά Ίας ἵπ δίπεῖτα πῖμῖ 
(ΠαεοΏΠη ΠΟΠ νΙάείΗτ: πρὸς πηπτειατ {π 
πατρὸς» λέφοντα νῦν επι ΟΙ. Κάῤη. 
Δεπέο πΠ οὐ δέον τὰ νῦν» δεπῖεηιία Ιπεσῖξ 
εοπιπιοάα δίε 5επριίδς 

Π.... ἐμεθύσθην., πᾶἄτερ» οὐ δέον τὼ νῦν 
"Βκαρτονιώστε πατρὸς ἐμὲ συγγνώμηςτυχεῖνε 
Τ. Οὖκ ἔστιν ..«« 
Ὁ γὰρ εἰς τὸν ἀσθενῆ βίᾳ τὶο Πάμφιλεν 
Ποιῶν» ὑβρίζειν» οὖχ ἁμαρτάνειν» δοκεῖα 

ΝΑ, 1997. Ἰζύπρις γὰρ ἤθελ᾽ ὥστεγγνεσθαϊ 
τᾶδε» Πληριῦσω θυμόν.] Τόδε Ἱεσίυιτ ἵπ 
Οοἆᾱ. Ρατῖς. εἰ Τ]ου., ----- δαρετβ]απι 
Ἠ]ον τε αἰδῖ, νοει]απι ὥστε πιοπηῖξ 
Φήαγλαπάώς ἵν Ῥωγέρ. δΙρρ]. Υ. 586[. 
ΒΕΗΦΗ5 Ἰάθιῃπ 1Πεβ5ο: δίο φοριίδ, Κύ. 
πρι γὰρ εἰς τὸ πληρῶσαι τὸν θυμὸν οὕτω 
τάδε γίγνεσθαι ἠθέλησε. Ἴἶαεο ἐὶα Πεγὲ γο- 
1) ες αΠπῤπηΙηη μἱ ΕλΡΙΕΓΕΙ Γῶῇῇο 
Πληρώσασα ὐυμὸν., ΌΏεα ἀῑεί Ροτιξ, αὖαε 
ο εππα{ωγαίζ αα]εδεῖι: 76 Τηπο 
ὐυμὸν σετεῦαῖ ἄπλητστον , ἑωέπσαξαγαδί]εβες- 
η. Ἠϊπο ραι]ο ἀῑνογξΙπη ΤΓεΓΕΡΕΡΩ ΗΕ 
]πάΣ οἐνέ σήῃώτω 0) ολῤεγεί 419 εδῖ 
πληρῶσαι τὰς ἐπιθυμίας. υἳ εἲ Ὠος [οί 
εΧ Ρα!γ;. 1. Ν.ὸ 

σέ ϱγε ΜΗ β07ΓΟ 
ἐν) σς αλα αι ΗΠ 114 έπβρίέγε ῥού. 

έφε. 

Εωγραἒς νετο Πληρῶσαι θυμὸν» εσὶ σέ» 
2111 γή ἱείσς οµβίάω 22 φίάγαγες αιιοά 
Ψγδέῤο ἱπ ΔεΠ. 1. οδό» μέ ή21- 
6ωε εχρίεσε ἡωναδῆες εἳ «49ο η Αδιγα- 
ηβοῖε αριιά Δ/οϱη2 1 Υ. ὡα1ἑῶδο 

Ολο αγ ε α1εη) 21 /)α ην ζη εν - 
Λ/6ὐ σᾳέέαδ 4116 1 11115ν 

ο) 1ήμς 



5οδ νο ον ΓΑΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕΡ 

Τ2μογἰα, ΥΠ. 9.08. ἀποπλῆσαιτῆς γνώ- Α εἴη. καθὰ καὶ αὐτὴ οὖκ ἀντέπραξε τῇ "ΑΦρο: 
µὴς τὸ θυμούμενον. ὨῥαοἨ{ ἀποπιμπλάναι 
τὸν θυμὸν. ἂε 11. ΙΝ. ρ. 717. Ὦ. υπ» 
ῬατεηΏίριδ», ποτ θυμευμένοις ὑπείκειν 

δεῖ καὶ ἀποπιμπλᾶσι τὸν θυµέν. -«4βοίοηέο 
ΛΑ Λοάΐο θυμὸν ἐπιπλῆσαι» ΙΝ 9393. δἱ Νε- 
πετῖς οἵιπι Ροϊτμῖῖ εκδατυτατί, ΠΙΡΡοΙΥ- 
το αιἰάεπι Τταρ]εϊ, αἩο οἀεταῖ πιι]ῖε- 

τες. Ρεοῖις ετατ ΙπεκσαταΓαὈῖ]εΣ ἔρ5ο Τεςία 
Φυρία ν. 664 μισῶν δ᾽ εὔποτ᾽ ἐμπλησθήσο- 
µαι Τυναϊκῶθ. 

Ὑ. 1498. ----- θερῖσι δ ὧδ᾽ ἔχει νόμος ̓  
Ὀδὐδεὶς ἀπαντῶν βούλεται προθυµίῳ Τῇ τοῦ 
θέλοντος.] Ἠαπε Ώεοτιπι Ίερεπι δῖνε 
οοΠςΙεΤΙάΙΠεΠΙ ΝΥΕΤΕΟΓ πε Ποῦί5 «ΟΗΠΠ- 
χει Εωγέρίζος, Ἡὶ οεεοποιιία διἱ 
ἀταπιατῖς τπετείατς πξ 54π6 Ῥετπηῖτα βΠ- 
συπτατ 5 εταπι Ῥοῦτς οἰκονομικῶς' 
αι. δἱ Ἱεκ Γαῖτ ἵδτα εοε]εκιῖδιις., αὓ Ηο- 
τηετῖοϊς ἴ]]α Ὦ]5 54ερε Γηῖῖ ν]ο]αῖα» παπι 
Λ/Γωᾖσέδεγ {η ΤγοἱάΠ1. ῥγο Ἰγοία αδας 
“βοΐος «4εσμα Γεπως Τειογήν βαν 
Σπίφωα 111. εἴς. ὥσεβρε 7εγο» εὔ- 
τω βε ΛΝερίωπως Όλες Εγω 
βαΐγμο σἄερε Λ1γπεγγα σον Ονίά. Ἔτίψι. 
1. ΕΙ. Ἡ. 6-- 1ο. Ἠαες εαἀεπι ἵαπιεη 
Ἀππεινα νατ]ς πια] αβ]Ιεῖο πο 8δα 
βΡαῖτ []]γοςί ορίιπ]ατῖ» ΠποἩ Πα Εεσῖς. 
φεάἁ Νερτιπὶ οίνε πετ ἀειεγητα» δίνε 
Ῥοῦ5 ραϊτιῖ τεγετεπΏὰ πηοί, 

04, σ. 5815 ἳ 
Παλλὰς ᾽Αὐήνη 

Αὐτῷ δ) οὕπωφαίνετ᾽ ἐναντίον' αἴδετο γάρ ῥλ' 
ΤΠατροκασίφγήτον. 

αὓ 111ψ58α Ρτορίετεα εοπ]ρε]αία Ίος ὉΠο 
«ο Τμθιιτ αΓΡΗΠΙΕΠΤΟ ΌΏεα. ἵπ Οᾷ. Ν.» 
θ4τ. ᾽Αλλά τοι οὐκ ἠδέλησα Ποσειδάωνι μά- 
χεσθαι Πατροκασιγνητῳ ' Δά Ρρτίοτειι 1ο: 

οµ1ῃ ΓΠωσία! Αμ Ρ. 2669 94. 9 ΠΒεδΙΙΟΠΕΙΗ 

φἳοί Ῥοπῖϊ» Νερίυπο 1Γαῖο «ΙΓ ΤΟΠ οῦ]ης- 
τατα. Εαετῖτ ΝΤπετνα» αὐαπι» 1ης Ἰπάίςσα» 

«οἴνειε ἀευιεταῖ εκ αἀῑεειῖ Ε101έγο» 

αἴδετο γάρ ῥᾳ Πατροκασίγνητον " 8ο]νΙτ Ἱ]- 

Ίαπι οκ Εωγρίαῇ πιεπιοταῖα εοηςμειιά]- 
Ίο: λύειν απ βοτῖοῖτ Βωγέρίώευ ἵτ 
Ἡ]ρροίγιο 50» ἔνθω αὶ "Αρτεμις ἔθος εἶναι 
θεοῖς Φησὶνο μὴ ἀἄντικαθίστασύαι ἀλλήλοιο 

ὅτε τινα βλάπτευσι» κ; ὁ Φίλτατος ἀνθρώπων 

6 

ΠΗΟ/ΠΕΓ;. Ὁ 

δίτῃ ἐφ᾽ εἷς ἐθανάτου τὸν Φίλον Ἱππόλυτονε 
Ἱοσυπῃ ἰπη]ία ἀεάῖῑτ 1 Οἱ, Ν, Ρ. 51ο 
οδ. υὈὶ ἆπο α4ποαιπε ρτοίετι Γωγέρίαςς ες 
ΗΙΡΡ. νεῖςιι5, Οὐδεὶς ἀπαντῷν βούλεται προ” 
θυµίᾳ Τῇ τοῦ βέλοντος, ἀλλ᾽ ἀφιστάμεσθ ὧείς 
Ἡο αιἰάεπ νετδας ἁμοίαιαῃ πμ] ες 
αὐἴη εχρτεξςετῖτ Ονέζίως ΝΤει, 111. ο96» 
ευπι Ἱταῖα Τηπο Ττεδίαπη «οεσαδξεῖ» 

Λαΐεγ οπιΠέβοίεη (7εζμε επέΠΕ 
εί ἡγέσ επἑφαατπα 

Γαοία Ὠεἰ Γεεῦσε Ώεο) βγο ζύΠε αᾶ- 
6/{0 

εδοέγε Γήέγα «εδε; βοεπάτηφµε εναν ἰὲ 
ᾖ00Γέ4 

αὖαε Ἠῖπε δηππῖα πιοηπι]ῖ εἴῖαπι Δω/ησήα 
2145 νὶτ Ο1ατ. ἳ,  ΧΙΝΥ Μετ, ν.7δ3. 

ο] Ίεπως ῥογ/ας οεεἰάίσε γεραρω]ά 
ΗΕ 

ΔΕ οεἴσιωωγα Τμ; Πὴὲ σμοώ γετεἑπαεγδ 
2216/1614 0173 

5 {ρε αεία Ὠεύη. 

-- Ουοὰ αάάϊτ αἆ 1εσεπι Ρωγέρῥαης Ὀῖα- 
πα» Επεὶ, σάφ ἴσθι, Ζῆνα μὴ Φοβουμέ- 
γή» Οὖκ ἄν ποτ᾽ Ἰλόου εἴς τόδ αἰσχύνης 
ἐγὼο 4 γέγασα 110 εσΓΕΣΣΕΙώ11 σος σέηέα 
Γέ Λεγέγες Ίος Ῥτορῖα5 αεεθᾶῖτ αἆ ο. 
722ΓύΕ2 αἴδεσθαι» ΟΠ αὉ Ίηξετο Ίονθ 
Ῥτοσετρίπα ταρετεῖητ αριά Οἰσμαίώῃ. Ἐ. 
Ῥ ρτοσα, 

Ιηγέ/σε σέεγε Ὠεαε, εο2βετοέέ αγ 
6: Φεπιέίω»ν {άήευφμς οεο Ιιαιοπία 

γθεέ» 

ο ΕΟΓ. ὅν ᾖοη5Ηήηᾷώά γάΐες γεγε- 
εί ῥαςγὲς 

Ο211414 σωτή/ίο. 

ΕΤ. Π1. 5οἱ. Ὠϊαπαπι εἰ ἈΤίπετναπα ἵπ- 
ετεραῖ Οετεςς 

α.ί ἑ]λσε (ργοᾖίδει γενεγεμ!έά ῥραιγὴ) 
«μι ε(ἐσεπέ» ὤιμῆ 10156 ΠΕΠ). 

5, 1993. "Ωστ' ἄνδρα πάντων Φίλτατον 
Εροτῶν ἐμοὶ ] Ιπ Ρατίς. αἱῆδαυε Οοάά, πος 
οιάΐπε Υοεες Ιεσιπτήτ. Αὔδαιε Οοάᾶ. 
Ῥίασετο Ρροτιτ εκ υἱτί Ὠοειῖ οοπίεοῖιιτα 
ροβίτα Ὀαγμερίο Ιεοεῖῖο» Φίλτατόν ᾿ ἐμοὶ 

βρ ορ 
Φ 



ΙΝ ΕυὖυΕΙΡΙΡΙΕ Π]ΡΡΟΙΥΤΟΜ. 3ου 

βροτῶν. α]τοταπι ἵαπιει Παπ [εῖ]ε φας Α ἵπ Ἠπηο Γετπις 5εηςΗπῃ ἐξεῤῥάγη ἐς τὸ µέ- 
αχ ςΙππ]έμιη οοππραταΓἶοπε ἀεϊεχ]ρδεῖ : παπι 
1π Ότεςιε ἀεάῖῖ ν. 733. εἰσορῶ γὰρ τόνδε 
Φίλτατον βροτῶν ' Υ. 739. Φίλταύ ἡλίκων 
ἐμοί. Ἠειςε. ν. 1156. --- Φιλτάτῳ ἕένων 
ἐμῶν. «Φοβᾖ. Εεε. ν. Ι199, ΤὮ Φιλτά- 
που μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοί. ------ Ιπ νδ. 
1936» ουσ εκ αἰίς εαἰαίτ 4, Πξεαια 
αὐοαπε ριαεῦεῃτ 1ου. εἲ Ῥατΐ5. "ἜἜπειτω 
δ᾽ ἡ θανοῦσ᾽ ἀνάλωσεν γυνὴ Λόγων ἐλέγψους. 
Ώείμάς γέγο Ππογέία 11/1 ΠΟ σα 
«ωθίω (δέ νεγδοΓΗ1 ἐηάλεία» ἐν (ές γε- 
7 ολ ΦΙΗ ΣΤ ῥοίαή19εύ. 

Ύς. 1935. Μάλιστο μὲν νῦν σο) τᾷδ᾽ ἔβῥω- 
Υεν κακὰν Λύπη δὲ κὠμοί" ] 1η τε φ]άεηι 
Π1Πο 7}ᾳαἱππσ ο Υὁ ᾖασεο εΓβέγμὲ 
Φα]; η νεγο εἰίαη ῥαΓ{ΜΠὲ σεσγλώ- 
Ο1λμε. Ῥτο νη]σαία, Μάλιστα νῦν σοί που» 
τεεερί Ἰεοίῖοπεπι Οοάά, ΕΙοῦ, Ρατῖς, ἵπ 
α]ῑῖς εἰἴῖαπι Ιηνεπίαπι 7ω5ωνίος απῖ εχ 
ἀποβιδ Ίαπο Ῥτοβεγί, Μάλιστω νῦν δή 
σοι" οὗ 864ΙΕΠ5 δὲ πι] δΙπεεΓΙπΙ νῖάει 
Ὀαΐυτ μὲν νῦν" αποά δἱ η Ργο μὲν οὖν 
Ῥοδίτυπ πια]τ εεείρετε» σετὶδῖ ροτοτῖῖ 
μὲν νυν. ---- Οἱ αξεΙπΙάΙΕ αβμα ο] 
γὲ ΕΤΗΡέΓΙ/24 » 5ἱνε Ύ1άε γε/εη)ε{{ ο12 
ηγρείω ἐπ οὐλιαρηέα φσενἠς Γετυπευτ ἐ- 
ζέα., ῥαγῆναι ἀἰεΙΠΤΗΓ. δἶνε ἐῤῥωφέναι" ἐκ- 
ϱραφἤναι ' καταῤῥαγῆναι ᾿ κατεῤῥωγέναι. Ῥετ- 
νυ]ραῖα 5υΗΠί, ὕδατος ἐξ οὐρχνοῦ πολλοῦ Ό 
καταῤῥαγέντος ' Εβῥώη ὄμβρος , {δε δε 
71ῤία ἀεε]ά: βοῤθίσηπα » κῶταῤῥαγέντός 
ὄμβρου λάβρου κοὶ συνεχοῦς» {:ἐνίως ΙΠῖεΓ- 
Ῥτειαιυτ ΧΧΧΥΠ. ϱ, 15. τε --- {)- 
14 γὲ σύμασε ἀεέεῤισεί»: «4σιοί) ης Ῥτο- 
πηεῖἩεο ν. 9ύῇ. ἐκραγχήσονταί ποτε Ποτα- 
μο) πυρὸς», {σμες εκ Δείηαε νετίςχο σὐ- 
ζζ740 εγωππρερ/. Εωζέρ. Αἱς. ν. τεύδ» 
ἐκ δ᾽ ὀμμάτων ΠΗγα) κατεῤῥώγασιν. ὠορή. 
Τταεῃ. ν. δ65., "Εβῥωνεν παγὰ δακρύων. Τη 
εις ΡΠΙΙ. ν. 551. παρέῤῥωγεν ποδὺς Αἱ- 
μιῤῥαν ἡς Φλέψ. Αά πιυ]τα ταηδ[εταπῖυΣ 
ία. Οὔήω ἁῑι εοηβργέσω ΙΟ ἴαη- 
όεπι ἐγηβίο ἐκραγῆναι ῑεῖτατ τὸ μίσος. 
δνίων ΧΧΧΝΕ, ο. ΥΠ. Φδ. 19. οὐνα- 
πως εἶως {πε εἰ εἰαμαίγα εΓΊηρα- 
σημ», Ὁωἱ ἐΓω2βέγε αμ εὐξγοδίαπε ἑγατε 
3; ᾖορΐες οο//141έ5 ῥοσ.11.' δἷο επἰπι Ἱεσει- 
ἁμτα ε5ςε ἀοοιὴτ υγ Μασυυς 7. 5, ς. 

σον εαρ]επάµῖα αριά ΓΠεγοβοι. ΝΙΠ. Ρ. 
6534. 0δ. Βεϊϊαπι ποηπάιπι ξυνεῤῥώνει» 
εΓΗρεγα)», ΤΑμε}ῶ. 1» Β. 43. ν.4δ. Ίπ 
«4Γ{οβή. Έα. ν. όψ1 

Ἐξ εὖ γὰρ ἡμῖν ὁ πόλεμος κατεῤῥάγη, 

Εαάεπι ετίαπῃ κἴτηείηνας οἩα Πίο αριᾶ 
Σεγ1ρίάεηα ο ἵπ «4εσοᾖ))ὲ Ῥετεὶδ ν. 441. 

σε 
κακῶν δὴ πέλαγος ἔῤῥωγεν μένα 

Πέρσαις. 

ερ]; {π Βεγσας, ιδοδιἠ{εηίο ἵπ }οὐηε 
Ῥ. 6οό.. Ετοχίπια ΄Ίπες «Εγέρία ἃςςθ. 
ἁμηῖ ἴδία ὁορῤοσ Οεάἀ, Τντ. ν. 1989. 

Ταδ᾽ ἐκ δυεῖν ἔῤῥωγεν οὗ μόνου κακὰ 
3 5» ν ν -. { Αλλ΄ ὠὦνδρὶ καὶ γυναικὶ συμµιγῇ κακά" 

4ΠΕεΠ νείδηπ» ἵπ ελάεπι νοςε ἀδδίπεις 
ΤΕΠΙ» δἷος α ὑορήσείε ςοπρίηπι ΠΟΠ δη ηἷ« 
ἄετῃ οΡΙΠΟΣ, 1ΙΠ Πῖ5 απῖειῃ Εοτπ Ἔβρω- 

0 φεν πἲ Αιιῖζα εοπιπιεµάαίΗτ: Ίδες αριἀ 
απ; νη]σαῖα » ̓ Απέῤῥωγεν, οὖν ἀπέρ- 
ῥήκται' καὶ ᾽Απεῤῥώγην καὶ σὺν τῷ νυ» ᾽Απ- 
εῤῥώγην» τὸ τρίτον πρέσωπον. Κῴτ ὁπ- 
εῤῥώγην ὃ πεῦς ' Ἱπϊαεῖα 4Μοφί6. Τείᾳθ: 
τηΏί ντ Ώου, οσο, Πἰδί ΕαἱῑοΓ, 5ΟΓ- 
πσεπάας καὶ ᾽Απεῤῥώγει ' καὶ σὺντῷν ἸΑπ- 
εῤῥώγ είν ο τὸ τρίτον πρόσωπον" 

κῴτ᾽ ὠπεῤῥώγειν ὁ ποῦς' 

αὐγιρίως Γωεγαί Ρε: Ίος ΑΙΙΕΙΠΙ εκ 
{οηρεγέ Ταπεηῃ πιοτε ἁμοτιπ: ΡΙΔεῖες 
ἥσκειο ΡΙΟ ἤσκεε  ἤσκεεν ΓΠ0ΠέΓΟ ροδί- 
ταΐης εἰστήκειν οἰῖπι Ιεσίαπι 4ποφμε Εμίς 
Ο. Σ, 343. ἆε Ίος πιοτθ 5οτΊρεπάἱ Ίαιπ 
ερετιπτ /7. ὁλερᾷ. Ιπ 19. ἆς Ὠϊαϊεει. Ρ. 
44- Τ. 31. αἲ ὁσβο). ἵπ Ῥ]πϊ, «4γ. ν. 606. 
εἰ 7. ΒἱΕ740Η Δἆ Δ10έ7. Ρ. 174. 

Ὑ9. 1090. --- τοὺς γὰρ εὔσεβεῖς θεὶ Θνή- 
σχοντᾶς εὖ χαίρουσι" ] Ὀδίίατο πιοτε 1ου ἲ- 
τατ ἈΤίπεινα οβήοςλ ΑΙ. ν. 1331. -- τοὺς 
δὲ σώφρονας (τοὺς ἐναρέτου: Φοῤοῦ. 9.) 

Θεο) Φιλοῦσι., παὶ στυγοῦσι τοὺς κακούς. 

Οα5ίοτες ἵη Εωγέρ. Ηεὶ. ν. τόο1. 

Τοὺς εὐγενεῖς γὰρ οὗ στυγεῦσι δαίμονες. 

105οἱεπείας Ίος Ειπρίάεαπις νπ]σο -ᾱἷ- 
Ετ 2 εευδ» 



Φτο Ἱ. ζς. ὅ ΑΡΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

εεδα(Ιξ ααίρειν Φίλεις κέρδεσι’ γένει" εἴς. Α Ψετυα πεπίτα» αοὐἱρς. νείετες Ατι]οί 
Εοτῖας ετἰαπι ἵπ Ειγὶρ. Ίοηεν. 955. Τὰ 
κοινὼὰ Ναΐρων» εὖ δίκαιω ὃδρᾷ, µόνο. Ἠὶς 
οὗ «χάΐρουσι Ῥοδυῖϊ ΡΤΓΟ οὗ χαίρογτεο ὁρῶσι 
θνήσκοντας τοὺς εὐσεβεῖς. ΑΡίος 01 ἠσειὲ 
«1 γέαεμέ 120 2ΕΙετ. (Ογαέἐπις ἀῑχΙῖ φέ- 
9ηθα τὸν ἄνδρα. ῬΙΟ ὁἑρῶν φέγηθα. σ»ῖνε 
9 ηθῶν ὁρῶ.  Ῥτορε ΤΑεοεγΩςί ε«εοεάετεῖ, 
Εἰά, ΙΧ. 96, ἂε Μιιδὶς 515 ἀἰεῖηπι 

οὗς φὰρ ὁρῶσαι 
Ταθεῦσιν 

αυδῖ δεμε ᾖσδεγε νωύσαίαπι εοπὈϊε Γεῖν 
ᾖίωσς αἀάετε Ροίεταῖ ΟΡΙΙΠΙΟΓΙΙΗ ΤΑΠΙΕΠ 
Οοάἵειπι Ι]εοῖίοπες ε556 Ρυρεξετεπάα5» οἱ- 
νὰ αμ πηα]ῖξ» οὓς γὰρ ὁρῆτε» Πιπιαϊηπι 
0. ΕΒωσέαιβέο» 

ΟµεπΠε, 1η ἠεἶροιεῃέ ο σεγεῖ 
Λαεεεπ/ετῃ β/σοίζο [ωσηήπε γἰαεγή: εἴς. 

δει. αιιοά αιἰῖ βἱπεετΙπ ΥΙάείΙσ» 

εὖς φὰρ ὁρεῦντι ἡ 

Ταθεῦσαι ο τὼς εὖτι ποτῷ δαᾳλήσῶτο Ιζίρκα. 

Ῥταοτετ Οοάϊΐσςες (1/ήεγσὲ, ἴτε 1Π]πά 

δρεῦντι εοπππεπάατε «Πείκίο ἀεὈιεταπῖ 

Λεζἰοεξ, ηεΩ Τε επίπι Ἰά, οΡΙΠΟΓΣ» Πρτα- 

τὶς ἱπιρυταδίτ. Οαἐηισεω Ερϊδτ. 925 

Μοῦσαι γὰρ ἔσους ἴδον ὄμματι παῖδας 
Μὴ λοξῷ πολιοὺς οὖκ ἀπέθεντο Φίλους. 

Ἅτο πἰΠ]] ἀῑεί Ροῖεςῖ νεπσιυς: Πίο. ἵπ 
αἰῖς Πθτῖδ οιπι ἀἴποισα Ππεπίτ Ιεστῖο» 
5ετὶθῖ φυοαπε Ρροτπῖτ, Μειλιχίῳ» πολιοὺς 
εϊς, Ίπ Ποπεγὲ 1]. Το 77. 

τίς ὧν τάδε γη θήσειεν᾽ 

μοι] ἡέως Ῥ. 6315 185. ᾿Αττικίζειο ἵπ- 
ουἷτ Ὅμηρος ' -- Φασὶ δὲ καὶ Κρατῖνον 

οὕτω που γρόψαι» Τέγηόα τὸν ἄνδρα’ τοιοῦ- 

τον καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ τὸ» τοὺς εὐσεβεῖς θεοὶ 
Θνήσκοντας οὗ Καΐρουσι. καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ 
(Ῥ]η]οςτ. Υ. 1995} "Ἠσόην (τε) πατέρα 

τὸν ἐμὲν εὐλογοῦντά σε. είς «μανὲ ῥᾳ- 

γέπῃ 1ε ΠΕ ἑσωα/ετη. [εγέρρί Οο- 

πηϊσϊ νετδις εδ ἵπ Αρραϊαϊα οορΠίςτῖσο 

Ρ/γΥΠΙΛέ πι Υ. ᾿Ανήδομαι» (ν]ά. 5υρτα 
Μοϊαία Ρ. 559. 1. Ε.) 

9Α γὰρ τό ἤσόην» ταῦτα νῦν 
Ἅοδ ὠνήδομαι. 

Φ 

Ῥ 

Ἐ, 

νῖπι ασεπάἰ ἴπρπείηξ» Ρετρ8!σα τερε- 
τ1επῖωτ: Ιάεῖτεο "Αγγεύετε τὴν πέὀλιω εκ 
{παεο ΠαΓβοεγαξίοη αἀποϊβγίϊε 

5. 1349. Καὶ μὴν ὁ τόλας ὅδεδὴ στείγει - 
Σάρκας νεαρὰς Ἐανθόντε κάρα διαλυµανθείς.] 
Φηεαγπέᾖοσ/αηη διαλελυμωσμένην ἀῑχῖι [1ε- 
Γοήοίώς ΙΧ. 6. 1199 ϱφὐαπι Απιεδίεῖδς 
τοὺς τε μαζοὺς ἀποταωμοῦσο,--- καὶ ῥίνὰ καὶ 
ὧτα, καὶ φείλεα»ο καὶ γλῶσσαων ἐκταμεῦσα» 
ες ετιοεἰὶςςίπιο Ἰασεταίαπι ἀοιπαπ] τεπῃ]. 
οἷτ. -- ἈΤιτατατ ΓΠεσεΛής ἵπ Ἠἱ5δ οιτ νο- 
6ΕἵΠ νεαρὰς Ἰ{αγλίαμάμο ]εσὶ νο]ιετῖτ ἴαιπ- 
αἴαπι ἀἱδδγ]]αθαπι. Βταες]αταπι νίταῖῃ ]ο- 
σα ππονεταπῖ απαεάκπ ταξίσοταπ» ἵπ 
αΙομ5 νεαρὸς Ἱεσί νἰάετιτ πιεάῖα ργοάμεῖα 5 
αὖαε βγ]]αῦα αριᾶ αἷῖος εοτῖο Ῥοΐδϊαςδ ας 
ΙΠ νοςξ εοτηρίτατς ξ Πῖς, ἴπ 4Π4Ρ8εΡΙΟ 
Ιεσίτιν ιδορἠ. ΑπἲΙ6. Υ. 169 

Ἱκεαραῖσι θεῶν ἐπὶ συ)τυχίαις. 

Ἡ]ο, Οτεοπτε ρτοάεπηῖ6» ΟΠοσα5» Ἁλλ) 
ὅδε φὰρ δὴ βασιλεύς πώρως. Ἰπ ἴἵαμοις 
Σαγέρίας τεφιεπίαϊῖιτ Καὶ αἲν Αη: 
ἀΤτοπι. ν. 1166. Καὶ μὲν ἕδ ὄναξ Φοράδην 
αὐτὸς (0904. Ε]οτ. ἤδη Φορώδην) Δελφί- 
δος ἐκ Πες δῶμα πελάζει. ------ Ν8. 1345. 
Οἷον ἐκράνθη.» ΡΤΟ οἷος τεεερίῖιπι ᾖ{η1σγα. 
γο ἄαπι Γ]οτ. εἳ Ρατῖ. -----  Δίδυμον 
µελάθροις Πένθος θεέθεν καταληπτόὀν. ἩἨο- 
ΤΙΠ Ῥτίοτα αγαπάω αρροςίῖα σοπῖα- 
Ἡτ αἆ Εωτὲρ δαρρ]. ν. 1935. αἱ π1μΠΗ 
πωπο ἔοτῖα φετναπάνπα 1πάϊςαδίτ: ῥωοίιηε 
αἰνεέέως ἐπιπο ζην ΤΠ «εζερίΗπᾳ » τθᾷ- 
ἆλπιμδ» ΠΟΠ πιτυη Ιπῖετεςτ, 

5. 1359. Διώ μον κεφαλᾶς ὥσσευσ᾽ ἑδύ- 
ναι] Ντίοδαπι Ἠϊς ἀἴσσουσ᾽ ὁδ. ἵπ ἀἱβδγ]: 
ΊασίπΙ ππυτανί: φαΌ5ετίοί. ροϊθτίτ, οἰπι 
εἴίαπι. ςαὐρίήδ. αἀἰθεῖιπιν Ἰῶτα» οπ]α]ηῖς 
Ἰπάεχ5 δεά αριιά /1οΠεη} 8Ποδαίε ετῖ- 
Ρίτατ ἄττειν. ἱρηϊᾶςα ης επ ἐπηβεί 6. 
΄ε. νεὶ ταλε.; αριά Ατςος  απίάεπι 
Ῥοδΐας. 5επρεῖ συπὶ ἀἰδδγ]αῦα ὥσσω" 
ἄξω" ᾖξα»" εἰ, αιοά εἲ’ νεγε πιοπιηῖς 
3ο. Νοστοτ βῥεγτοπως ἵπ σε. Ρ. 93Οἷς 
εοπξ. ποῖα ἵῃπ  Βωρὲρ. ΈΠοεῃΠ, Υ. 199δε 
Φιοά Ἠίο, Ίαετε; ἴάεπι νίίυπ  βω»- 
γὲρ. ἴρι. ἵπ ΔυΙ. δ, Πλειάδος ἀῑσσων ο 

γεῖ« 
- 



ΙΝ ΕὗὖὐΒΠΙΡΙΡΙΣ ΠΙΡΡΟΙΥΤτΟύΜ. 

ψοτεῖι πιοᾷυ]5. τε Πϊο, ὥσσων τεη η! τίξ. Α 
Μι] ἁἀῑεῖ ῬοβδεΠῖ, «ἳαε Ἰΐπο ΓΟΓ84Η 
αἰἱεῃα νἱάετεπΈιτ. --- Ἡ 5. νδ. 19590 
Ίτεταπι ν΄ ἵπ δ Ἱπιπίανί εκ Ρατῖφ. εἲ 
Ἐ]οτ. αἴαιε ἵτα ἀεάειαι (1157. ----- ἷα 
ν5. ϱἩοφίε 1557 νιι]σαϊαε εγαπι ῥτας- 
το]ῖ, απαιπ ἁαδαῃτ Πάει Οοάά. Διά μ᾿ 
ἔφθειρας» κατὰ ὃ᾽ ἔκτεινας. 5ἱς ΡαΝ]Ο Ροδῖ 
δ) 65: Ἱῃ ν. 1961. ἴαιεςδ, ἴπ' δεΠΑΤΙ5 ΠΟΠ 
νυ]ραῖταδ» [οηπίσας {064 ἴπιεδες 5ρία 
αυαξάαπ ατῖ]ςδί ἵΠ νς. 934. Ἠϊος Ρορῖταπι Ὁ 
αἁμίραϊς Οἶᾳατ. (. Κοεμέως ἵπ ερτεσ]δ αἀ 
(γέρογ. ἆε ὨϊαΙ, Δάποϊαι, Ρρ. οτ1. -- 
ΙΠ ν5, 1358. ΥΟςΕς ἀτρέμας , ὃμῶες  ΡΙο- 
ηὲ Ί]]ας ἱταπδροδηῖξ ή. εσΒίδεητ ᾳΠοφπε 
Έ]ογ. εἲ Ρα1ἶδο 

Ὑς. 196ο. Τίς ἐφέστηκ” ἐνδεξια πλευροῖε 2] 
Ἐαπε εχ Όπο Οοᾶ. Ρα1ΐ5. 5εΠΙρΙΙΤαΠΙ Τε” 
εἴρετε Που ἁπυτανί Ρτο νυ]σαῖα» Τίς 
ἐφέστηκεν δεξιὰ πλευροῖς ' 4ῑάε», ρτουῖ ἵπ- 
τ6γρτετες Ί]]απι εερεταΏὲς γειςεαπι νἰῖα- 
Ραῖ. ---- Οι τεεῖτε ΦΕΠΕΙΙΠΙ ΕΧΡΤΕΡΣΙΕ 
Εεσιῤίωσο (νεττ επῖπι, Οµή ση; ῥαΐε-- 
΄ὁ απιἡεὶέ α οελίγα /) δεξιὰ ΡοδΙΤΙΠΙ 6ΕΠ- 
«εῃς ΡΙΟ κατὸ τὼ δεξιὰ» Οοά]εῖς κεΗριῖ 
Ἰθοϊίοπεπι Ππεσιπι Ρτουαδῖε. Ἐνδέξια σίς 

οἳ ἐπιδέξια ἀἰκετιπι Ῥτο σά «οπίγαη 

Λωγέρίαὸς Ἡἱρρο]γίης ἀππι αι» Οωή 

Ἰα1εγὲ Ί4εο απ ίαί σα «επ]γαῃ» Ίος 1ρ5ο 
οξιεπάῖτ {αγ ἐρίάες ουοπιοΔο Ιπῖει]εχο- 
τῖϊ Ἡοιπετίεα» θεοῖς ἐνδέξια πᾶσι Έμο- 
αόει' ΠΟ071611 «4ὐποῖς Ρῖαεςεο 

Δεῖξ᾽ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν 
Ῥῇ ῥ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια Φῶτα ἕναστον. 

νὶά. νι δυπιπὶ οὔδετναια ἵπ Ῥταςίας, 
Ῥταεσιαπιϊςειπῖ Ώη Κε} απά Τι ογάζ. Ῥ. 11. 
υδ] Ἡιά οἴἶαιη ε5ι ᾖ:γαύσε. εἰσιόντων πρὸς 
τῇ ἹΝεμέᾳ ἕστηκεν ἐπιδέξια. «{γήορή. Ῥαεε 

Τιερίῖόι τὸν βωμὸὲν ταχέως. ἐπιδεξια. 

συ]σαϊτης ἐπὶ δεξιὰ» Ίος νετο ροηῖ πια- 
Ίϊπι τι εοτ{βΊτν ἐπιδέξιαο ἵῃ «γάβίοβή. 

Αν. ν. 1566, Πε επῖπι οΡροπαΏ{σ ὥρί- 
στερα εἳ δεξιὼε νἱά. «ήεργεά. ἵπ Ενδέξια. 
Πἱ01έΥ. 04. ᾧ» ν. 141 "Όρνυσθ) «ἑξείῃς 
ἐπιδέξια πάντες ἕταῖρι. π Εάν ἴπῖες 
Ἰπερρίεα ΧΧΥ . τὸ 
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Αὖλις δέ σφισιν ἥδε τεῆς ἐπιδέξια χειρός. 

ρτο. δεξιῶς. Ψεὶ ἐπιδεξίωςο πϊ αριά Ρ/" 
10173. ἐπιδέξιο Ῥοπίτι ΛροΙησεβο «ἄν 
1ῤεησεξ ΝΗ. Ρ. οὐ1. Ο. 

. Ὑς5. 1361. Πρόσθορά μ᾿ αἴρετε 2 σύντονα »᾽ 
ἕλκετε Τὸν κακοδωίµονὰ. καὶ κατάρώτον Πα- 
τρὸς ἀμπλακίαις. |. ὈἱΙππαπι Ίος. ρο5ίταπι 
εκ Οσα. . Εἰοι. εἲ Ρατ. ΡΙΟ ὤμπλα- 
κίρ. Ῥτίοτα σα αἁπιοιῖτ «2οίογ 
τας, Χρ. Π, ν. 1499. Ἰαὶ πρόσφορ᾽ αἴ- 
ρεθ)ο ἕλκετ' αὖ γε ξύντονα. ΝΙάετΙτ εἲ ἰπ 
15 4Ἡαςθ ρταεεεάηΠῖ Ἐνδέξια Ιεσίδδε; παπι 
Ἠαςς ῬτοδίαΠῖ Υ. Ι419ο. εΤὶδε εβΡριῖ πῇχυν 
ἐνθεὶς αὐχένιν Ἐν δεξιῷ πλευρὰν δὲ τοῦδ" 
ἀείρωτε.  Ἠετεπ]ες αομιὶςδ]πηῖς ἀο]ονίοας 
εοη{εστι5 ἴπ ὡορή. Γτας]ῃ. ν. 1924. Πᾶ 
µου ψαύεις: ποῖ κλίνεις» ᾽Απολεῖς μ᾿ 2 ὦπο. 
λεῖς. «4114 ῬΠΙ]οεῖετες : 

6 «σΐ6, ὤσο νιήης 16 πιῤοσ9Εὲ ΥΕ 
σαι {ΥΕ 212. 

------ Τη νδ. τό... Ἰεσίᾳδα ν]ήετήτ ιο). 
αρ. Πρόσφορα  αἴρετ᾽ ὠσύντονα ὃ) ἕλκετε” 
5{ᾳμ]άεπι δ0τΙρςΙΙ Αντὶ τοῦ ἀσυντόνως ' 131028 
2έεμέο σγαα ασεσέμίεΣ. Φεά ἵπ δεαΙεῃ- 
1 ΦεΠο]ίο ὀἁρωεδως Ρειττπεῖ αἆ- Πρόσφορῳ " 
οο/η20ά6 εο2βΗ» 1ο)έες αἆ σύντονα 5Ρες- 
απεν Πὶ {α]οτ τε]αιᾶ» συμφώνως» μὴ ὃ 

Ὁ μὲν ἄγω ὁ δὲ κάτω» ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου. βκστάζε- 
τε. ἡ μεταφορὸ ἀπὸ τὼν μ.υσικῶν τόνων-- 
ῥαερε σὔντονος Εξ συντόνως τερωπεπάα διΏῖρ 
Ἠρ] σύντομος εἴ συντόκως νυ]σαμῖητς Ποῃς 
πυπο απ ἀπδίτες υττήπ αρίᾳς δἷτς απίᾳ 
ππτήπιαΠς  εἴἶαπι Ἱπίεάππ  Ππηχετυηῖς, 
6ὔεεΏς εν. Ρ.5αἲ. ΣΙ. δήμαγήι 1ο 
Ρ. 759. 1). εεϊετίᾳ με. 

9. τ:614. “Ὁδ᾽ ὁ σεμνὸς ἐνὼν κνὶ θερτε- 
πτωρ. ] Ργαειιία πή ϱέείαιὴ δὲ ἴτ 
Ον Απιοην Π. ΕΙ. ΙΧ, 57. νε 
Ρένος 10Υ1Εγέν βέΗς οὐ] Ίπεγα; εἴς. δῖς 
Ίδτα ροι]α5 ΙΠπτεΓριησεπόα νἰάεπιάτ: 

Σε ρύς ππογέεγες βίήδ οο{ὲ Φασγᾶς; 
εοᾖΕ711 61) 

Λος ϱγανἠ ᾱ- ἐεπρᾶς ἐπ εανα δ5/6: 
{αΛΗ. 

Ἠ]πς θμπιτΙπΙ Θεοσέπτωρ {εγεΜέο τοᾶ-- 
ἀἰτασν 



δή 3-- 1. 6. Ν. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕ Σ 

ἁτης -θεοσεβής' υὈῖ νετευπ αἁποῖανΙϊ Α ψαι κατὰ γᾶς» Υεὶ κατὰ χόονὸς» 4Ἠοά μοῖ« 
Ειγέρίοης ΟΙ. «λετε. Έοιπιβς Ιδίῖις- 
τποάί ΠΟΠΙΙΠΗΠΙ ΙῃΠ τωρ, 5εηπυτας «4ε- 
σεΆγω ας εἴῖαπι ἵπ ῥρατῖε. Γτεφιεπία- 
νι Εωγέρίάες. --- ἴπ νδ. 1965. “Οδ᾽ ὁ 
σωφροσύνῃ πάντας ὑπερέχων» 5ἱ αῖ5 ἴτα νε- 
Ητ, 5εινατί ροῖεσῖϊτ ὑπερέχων ' απ]α ἴ8ΙΠΕΠ 
σχγὼν. σχὲς., εἲ εἰπι]ία Ττασϊςϊς ἔτεη ιεπῖί 
θυπῖ Ίῃη ε5α», Πίο αεσοπιπιοάαεῖας νἱάε- 
της πάντας ὑπερσχων ' σὲ ράλελέα σργα 
οπές επιέηωὲ, ἵΙ5Ιτ8τῖοτ 65: νετοῖ 5ίΓις- 
ἵιτα αἩς Ρροπίτατ ἰπ Χεμορή. (νπεσ. Ρ. 
κό86. οι. Όια ὑπερέχειν Βμγερίά,ς Καθ. 
υπερέχειν εἀΠίβειτατ αριά δεοδαζςµ} 40: 
1οφεπὲ Ῥ. 330. 80» ἆἂεὶ γὰρ καθυπερέχων 
(1,εσεπάΙπ)., δεῖ φὰρ καθυπερέχεν ) τὼς 
ἄλλως ἀρετῷ» καὶ κατ αὐτὰν ἄξιον κρίε- 
σθαι τὸ (1,. τῶ) ἄρχεν. τοσταεπά πα Παά 
Ἱπ' Ερϊστο]α Τῤεασμις Ῥ. 744: ταύτῃ γὰρ 
καὶ δυνατὸν ὠνδρὸς ἐξουσίαν καθυπερέχειν 
φυναικί. νυ]ρατητ 101 καθάπερ ἔχειν. 

Ὑς. 196. Πρεύπτον ἐς ἀΐδαν στείχω ο κάτ- 
Εχρως ᾿Ολέσας βίοτον'] Ῥτο νι]σατα., ὧδην» 
ΕΟΤΠΙάΠΠ εχ Οοά. Ρατῖ. αάπιῖσί ἀΐδαν. 
(αΐδην Ἐὰ. Ε]οτ.) οὐνίαπ εἰ Ίπ δορή. 
Ε1, ν. 896. Οεά Ἱπ Οο1. ν. 1όδ6. Θποἆ 
Ῥταεῖεί Ρατί5. ἆαραῖ ΕΙΟΓ. στείχω κατὰ γῶς' 
Ἰηνεηταπ {π νατής Οοάὰ. /ωςγανίο» 
(αΠογπ] ἵῃ ΠΠΟ αἰἴΕΤΟΥΕ κατὰ γῶν') Βω- 
/{ρέζ Ῥαεπε τερτηίδεεπι: αὖ Ιηδτηῖο 
πιο τετταχῖτ πιπ]ρ]εςχ Ίδις ΕοΓπιΙ]ᾶ8 κατ) 
ἄκρας» ΠΠ Ἱενῖτε ατσίε σοι Το) 
αά /ομσίη. Π. Ὕ. Ῥ. 935. Ίος εαἴῖαπι 
Ρτο]αῖτο Ίοεο. οί Πίο Εαῑτ αὉ Εωγίρίαε 
Ῥορῖτα ., αὐοά νίκ ορίπος» Ιπίετ νατία5 
{ογπι]αε Ἱητετρτεϊατίοπος οοπνεπῖτεϊ -ἐξ 
αἰφνιδίου" φἱ εν ἠῤγονδίο νῥά1 Π1εΦ/Η 
βεγώλα!ς; 5εὰ Πδϊ Γπ]ος» ἴἶ]α Τταριεϊς 
65 Ἰπιυςίίοτα» αἴηιε αἆθεο νοείῖαπι αἲρίτος 
Οοάἵεμπι ΙεστΙοπεπι 

Προύπτον ἐς οἴδον στείχω τὰ φῶς " 

ΠΠ ηαηήγεσ/σε 20/4ΕΓΙ γαο τωῦ {εγα)2. 
«4110 ομὸ ἐεγγα αὐάέ[ώς» οβῤοσὶ ἁὶ- 
εἶτασ» 

(0) τὸν ἀεὶ κατὰ γῶς σκότον εἶμένος » 

Οεὰ. ἴπ Οοἱ. ν. τόοο. ιό {εγγάπι ἀῑςε- 
Ὀλίυς εἴ κατὸ γὦς' ποῦ ἴαηῖυπι Π κρύ- 

Ῥ 

ταἱδδίπιΙτῃ ς, 56ᾱ εἰ ἵπ αἰῖς Ἰοευμτίοπίδηςς 
«4}ήποβά. ΝμὈ. Υ. 1585. ΡΙὴῖο γΥ. οὐ8. 
κατώρυξέν µε κατὰ της γῆς. ΔΒῄσίο ΤΙΠΙΒΕΟ 
Ρ.05. Ὦ. ἔδυ κατὰ οῆς ' εἴ ἵπδι]α κατὼ 
τῆς ἑαλάσσης δῦσα ἠφανίτόη. Πεγοίοί. ΙΥ» 
Ῥ. 998.19. ἣν μὴ -- κατὰ Υῇς καθαδύητε. 
Χεπορή. Κ.Α. ΝΙ. Ρ. 95332. 49. Εωσία- 
ἑῤίης Ἰπ Οά. Ζ. Ρ. 95ο..56. Τὸ εἶσι κατ΄ 
εὕρεος ᾿Αττικὴν ἔχει σύνταξιν » --- ὥς καὶ τὸ 
ἑρᾷν κατὰ γῆς. ἀἴνειφα εοπΕαάἰτΣ εδι επ]πα 
Ρτίπς Π]μά , Ἡτ ὤλλεσόαι κατὰ τοῦ τε/χους’ 
κατὼ κλίµακος καταβαίνειν' ὥρμητεν κατὰ 
τοῦ κρημνεῦ. -- Αιπουπι Π]αά Βωγερίαάςςι 
Πρεῦπτον (ἐς ἀἴδαν στείχω ) 5ΙΠΙΙΠΤΕΓ ιδ0- 
ΛΛοείες αἀπῖδαῖτ Οεά. ἵπ Οοἱ. ν. 1496» 
ἀἰχίταιμα ὁρμώμενον Ἐϊς προῦπτον -ᾧδην 
/ΗΕΠΙΕΖ2 αά σεγέΗ επ: Ρἠοεηεοίάες 
ιο οὐαεὲ Ρ. 8ο» 19. (4Γ0ἱ. Ῥ. 45. 

Εἶς πρεῦπτον ἤλόον ἐωπεσοῦσα δὴ κακόν. 

Τλμσγά. ὓ. ο. 09: οὗτοι --- ἂν -- ἡμᾶς 

ἐς προύπτον κίνδυνο καταστήσειαν ' 8 Υεῖς- 
τρις ἵταηδδΙπιδετΠῖ εἴ 1]ιά ΑιτὶοϊδίαἙ, 

Ὑ5. 1960. Μόχβους δ᾽ ἄλλως{ Τε εὖσε- 
βίας { Εἰς ὠνθρώπους ἐπόνησα ] Ηϊε, Ἡἵ ἴπ 
Ο0οά. Ρατῖΐς. Ιεσευαπῖας ἴδῖα» νεισυῖ ρᾶ- 
τοεπιῖαςο Ὀαδίπ  απαραθςίίεαπι Ῥταεβχῖ. 

ϱ Γωρέγα 856 ρώτα Γη1556 κἰση]βσαϊ ΗΙρρο- 
Ίγτάδ» είς ἴδια τεςοτάαῦατασ 7 γρήζέως»ν 
πο ἵπ ἐγὲςὁ η αίαπ Πλογίς (Πέλλα 
Ἠαες ἀἰσμπίισ ἵπ ΑεΠ, ΧΙ, 843. 

Λες δὲ «εδεγίσε {ἐπ ος οοζέε 
0 αΠαΠα 

ΡγοΓωέῇ. 

Εκ Εά. ρτῖπια Ε]ογ, τεςερΕΙΠῃ εὖσε- 
βίας» ῬτΟ εὐσεβείας» εἩτ ροδιετῖπι 11ψε- - 
πες Ιπτε]]Τσεπι εκ πο. ἵῃ ΡΙΟΕΠ. Υ. 1475. 
Εκ αἶτετα Ἐά. ΗΙρρο]γᾶ Ίαες Παῦεῖ ο. 
ὄπεις Ρ. 63. 41. τος β. 37. "Ηλόε 
φὰρ ἡ πρὀσθ᾽ ἢ μετόπισθεν Τῆς εὐσεβίής ἡ 
χάρις ἐσθλή. αριά δ/ούσεω νιὶραῖυτ εὖ- 
σεβείας χάρις. δε δεπά ισπ : 

ἦλθε γὰρ Ἰ πρὀσθ᾽ 
"Η μετόπισθεν 

Τῆς εὐσεβίας χάρις ἐσθλή. 

Ύεε 



--- 

1Ν ΕύὐυπΙΡΙΟΙΣ ΠΙΡΡΟΙΥΤΟΜ, κ. 3 
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τ8 

5. 1979. Μέθετέ µε τόλανα Καΐ µοι θά" Α ἵαμα» παυστὴρ» παιὰν» εἴ παιώνιοο. Ίροο 
νατος παιὰν ἔλθοι. ] Μέθετέ µε ἀβΏῖ εἴἶαπι 
Οοάᾶ. Εϊοι. 6ἳ Ῥατίς, Λήήσρωηη 116 19450 
ζωή Γαοιε; «φις εἰηαη τη] 207: 
νεπέαέ Ἠοτιπι πια]οτΗπι περα / νεὶ 
Ἠΐδ πια]ὶ υπίσμπι σεεάίω. πες 
ηος ᾳοα]ε τεΠΙαΠΙΕΏ ει σ. Οιρε Οὐ- 
8ειν. 1, 9.1. 4Ἡο Ἱερῖε, Κα µοὶ θανά- 
του παιὼὰν ἔλθοι' τεάάϊταΙθ ἰδίῖα, εἰ νε- 
21ἡ {5 ο ΊΕΠ ᾖμσιζγο. Δρο]ιο Παιὰν 
εἰ Παιὼν ἀἰεεραιωτ; 4 ππεάϊςοταπι Ώεο 
Ὀττηπιαυε Εὐ]τ ο ΤΓταρῖςϊς 4 ππεζἰεώπ ἆθ- 
εΙρηαπάμπῃ τταηφ]αζηπῃ. Δΐογε., η πια] 
ΕΠΙΕΔΙΗΤΩ. θάνατος ο ῖ Ἰατρὸς» 6ἳ παιὰν 
Ἰπνοςαυαϊυσς «4εροῦ)]ως ἵπ ΡΠΙ]οστείε 8Ρ. 
ὡ]οθ. Ρ. όοος 98. 

ΣΩ θάνατεπαιὰν» μή μ᾿ ὠτιμάσῃς μολεῖν" 
Μόνος γὰρ εἶ σὺ τῶν ἀνηκέστων κακῶν 
Ἱατρός. 

δὶς Όπα Ἱτετα ἵπ ποίαν πιπὶαϊῖα τεοίς 60ἵ- 
τεχίε Τ0. 6). Ν. Τι]. «. ΧΙΝ. εο]- 
13ἱο φἩοαμα Ἰηεετεί, Εοτίο ιδοβῥοσδἠσ» 1ο- 
«ο αρυά ΡΑμζ}εᾷ. ΠΠ. Ρ. 196. Β. "Ωω 
έάνατε παιὰν μύλοισ" αὐοά Π]α αάϊεις 
κ παιὸν. Ἰατρὸς 695ε νἰάειατ εκ ἰπῖεία 
Ῥτείαπιεπῖο αἀ]εεῖο. «ὁοβήοσδς ΡηΠοςίο« 
τε Υ. 704» 

ΣΟ, ῥάνατε» θάνατε» πῶς » ὧεὶ καλούμενθᾷ 
Οὕτω κατ) ἦμαρ» οὐ δύνή μολεῖν ποτέ» 

ᾖ ου «Πετεβγίο αρηά Ρ/ωΙαγεᾖ. Ἱ. ς«. αἷ- 
εἰ μέφιστον ἴαμο τῶν πολλῶν κακῶν. 
ρΛ Μο αρ. Ο/επΕΠ/εη: «4ἱεκ. Φττοῖη. ΥΙ 
Ῥ. 7449-95. Ιοᾳμεηπῖεπ ἆε νἱῖα Ιήπιαπα 
ΏιαΙοσΗΙῃ Ρ]επα, 

:. Ῥοὔτων ὃὁ θάνατος , καθάπερ Ιωτρὸς Φανεὶς. 
᾿Απέλυσε τοὺς ἔχοντας ἀναπαύσας ὕπνῳ 

εἷο επιεπάο γψετΌιπῃ Πίο νη]σαῖηπι Αν- 
έπαυσε. δοβήοείε ἵπ Ρρετάῖτα ΡΠΙοξτειε 
Φιοδαεέ ΕΙΟΤ. Ρ. 69ο. 97. (οί. Ρ.405 

ἸΑλλ) ἔσθ᾽ ὃ θάνατος λοῖσθος Ἰατρὸς νόσων. 

Ε]πδάεπι εκ ΕτίρΏγ]Ιε νειδιφ αρ. 1]. 
«επ. Ῥ. Τ41. 549 Ίο νἰάείας ταιῖοηε 
θετιὈεΠά 5. 

"Απελθ᾽' ἐκείνης ὕπνος Ἰατρὸς νόσου. 

1η τα δι Ρτοπιίδοιε αδυσραπῖυς Ἰατρὸς ο 
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εἴἶαπι Αροϊϊιο Δαεσ; ἱπνοςαῦαϊΙτ ἴδῃ- 
ο παπι ΡοϊεΠΙΙβδῖπιας πΙα]οΓΙΙΠΙ αΝΘΙΓΙΠΕΙΙ6: 
Εωγέσ. ΑΠάτοπ, Υ. 90ο» "Ω φιῖβ᾽ ὠκέ. 
στώρ» πημώτων δοίης λύσιν. ἵπ Πεις. ν. 
8δο, Ὢ ναξ παιὼν. ᾽Απότροπος γένοιό µοι 
τῶν πημάτων. ἴΏ Ας. Υ.9Ι , Εἰ γὰρ μετακύ- 
µιος ὥτας, Ιὼ Παιὼν» Φανείης. Ν. 939: Ὢ, 
"ναξ Παιὸν, Ἔξευρε μηχανάν τιν ᾽Αδμήτῳ 
κακῶν. ἵπ ιδορἠοείς Ρμ]οεί. ν. 168. αὖ- 
τῷ Παιῶνα κακῶν ἐπινωμᾷν» δοᾖο). ἱπτεῖ- 
ΡΤείαΓΗΤ, θερωπείαν ἐξευρίσκειν' ἵπ Ττα- 
επί ν. 15ος ἀῑχῖε ιδορἠ. παιώνιον Καὶ 
μοῦνον Ἰωτῆρα τῶν ἐμῶν κακῶν. 

Ἡςδ. 1971. Προσαπέλλυτέ μ᾿. ὄλλυτε τὸν 
δυσδαί-/ μον" ἀἈμφιτόμευ λόγχας ἔραμαι { 
Διαμοιράσαι. ] Ώιαδυς Πτειῖς 6 δεΠριϊ5 
εἹεραηπίετ ἰδίο {αγ αμαωςν πι νειδαπι 
εἴπεετεῖ απαρβεδίεπι» δἱο «Ο11ἱ5616 ἴεῃ» 

σ ἴοῦαι», τὸν δυσδα(-{ µονα μ᾿ ἀμφιτόμου 

Ὄ 

Ε µερίσαι μεληδόν. 

λόγφας. ὙΝοειμ]α Ἱταιδροβδίία βοτιθί Ππ]8]8. 
Όαι Γεσλβέμς, Ἱροσαπόλλυτέ μ᾿. ὄλλυτε 
δυσδαίµονα/ Τόνδ᾽' ὠμφιτόμου λόγχας ἔραμαιο 
Τις Ιπππι ἐοτίῖε Επσνῖτ νοδτσης. σοηρίῖ- 
τμΐθδε, Ρτουῖ Ἱεριπτυς 1π Οο9ᾷ. Ρατίδ. 

Προσαπόλλυτέ µ᾿» ὄλλυτε τὸν 
Δυσδα{μον᾽ ' ὠμθιτόμου 
Λόγχως ἔρωμαι διαμοιράσδΙο 
Διά τ) εὐνάσαι τὸν ἐμὸν βιοτέν. 

Ὀαπιυιη Ἠ]πά εὐνάσαι ἀπαῦὈιδ ΠΟΠ 8απᾶ 
{ρμοἰθα]πιῖς «ομἰεστυτῖς ἑεπίαϊ νἰν Ὦ. Ώι- 
Ρίτες δετἰρθετίτηε Πϊς Εωγίρίάες διαμοιρά- 
σᾷ19 ΔΠ διαμοιρᾶσθαι. Ὀιτ8πια18 Έογπ]απε 
αἀπίοιτ 1π Πεευδα ν. ΤΙ7, Ὡς δίεµοι- 
ράσω Χρόα ο σιδαρέῳ Τεμὼν Φασγάνῳ Μέλεα 
τοῦδε παιδός ' εἴ ν. 1979. Πο, πῶ Φέρο- 
μαι» τἐκν᾽ ἔργμα λιπὼν Βάκχαις ὥδου δια» 
μοιρᾶσαι. ιδοᾖφ/. ὥστε διασπαρᾶξαι καὶ δια- 

11εςεβίωρ ῬταεὈεῖ οί 
ἀεπι Δισμοιρώσαι» διαµερίσαι. 86 εἲ Δια- 
μοιρωμένα » διαιροῦσα. εἰ Διεμοιρήσαντο. τε 
14 ἀῑεεῦαι ἨΗεειοα. ἅίε ΓΕεΓΓΗ: 
φωΐ 71ε απίπια ῥγίνεη»ς νεπεπεπτὶδειπϊ5 
ἀο]οτίοης εχσαιπἰβεοῖις ΠΙρροϊγιης, εἰ« 
56 Ἰπουῖτ» «εείάεγο αΠέέρετ, «0 
16 τέζεηι { ῥ4Γ1έδ» ϱμοάφιιέ 14 γέ]άς 
5ωῤετεέ εγἑρἰα. ΕΙεραπῖετ ἀῑχίι Β71- 
Λήσες διευνώσαι β/0τον., οοιέ0 εἰζώτος 148 

95 εΙέγο 



14 .. ΦΑ τι. 

«εΓἐ ΙΤ ΟΠΗ οὐ/Μοβέγ6. 
εδ νειδι5 

Σμικρὰ παλαιὼ σώματ᾽ εὐνάζει ῥοπή " 

νίὰ. Ηίρ. ν. 56». Ἱπ εἶις Ίταςῃ. ν. 
1050. Ἐῶτέ µε δύσμερον εὐνάσαι» ᾿Εὰτέ 
µε ὕστατον εὐνάσαι. σῖε Ἰεσίδεε ν!άετατ 
ὦσᾖο), ὕστατον εὐνάσα!» Εεδὶ διευνώσαι τον. 

Ὑ8. 1978. ”Ω πατβὸς ἐμοῦ δύστανος ἀρά] 
Έουιπαβτῃ Ὡοτίσαι ΟΘοά. ἆαῦαε Ρατ. -----α 
ΦεαΠεπῖες ἀπο νετδιι5 δῖο ἵταπςροπεπάος 
Σεσβίης ετ ἔεξτξίως ρτορα τετ 1πάϊςα- 
τυπῖ υὲ Ιεσετεηῖητ», Παλαιῶμ σροὺενητό- 
ρων ΠΜιαιφόνων τε συννόνων ᾿ἘΕξορίζεται 
λακὺν. οὐδὲ μέλλει. ΤοΠΙΑΙΗ5. ΒΡΕΙΟΡ» 
Αἴτεις» εἰ Τηγεετες Πίο ἵεετε Εἰεσίβίο 
Ππτε]Ησυηῖητς εταῖ επίπ Ραΐειπις ΠΙρρο- 
Ἰψτῖ ρτοανης ΡΙΤΠειΙ5. Παῖς, ὧς λέγουσι» 
Ἠ]έλοπος εὐσεβέστατος», -«Εγέρ. Μεά. ν. 

ΑΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

δοράοεῦὲε Α θεα υ/τΗτ "Ἔνσεισον ὦ "ναξ ---- ες δηρὲ- 
165 πηὶ ῥάΐέ}. 
«4. Εὰ. 
1913. 

Ψείατ ἆπο νειδις ἵπ, 
πτετσϊαητας ΙΠῖεγ 5εματίο5 

Ῥετίρδειβῖης {Γ0σ58ἩΏ. 

”Ω νὺξ. ἀῑδιδέξαι µε. Διὸς ἀκτὶς πέσον. 

Ο πο σεἰεγης. {ῃ ο/σµΠΆ ΠΠ γεοίρε. ἵπ 
Φορᾖ. ει ΑΙ. ν. 66ο, ᾽Αλλ᾽ αὐτὸ νὺξ ὥδηφ 
τε σωζόντων κάτω. 

Ὑς. 1480. ΤὪ τλῆμον. οἵαᾳσυμΦορᾷ συνε« 
ζόνηε] Ὀλεπτιπι ἴ]αά Ειωγέρεάε τεςήταϊ 
Οοάϊειπι αιοτοτῖταιε πιοτὰας αἴπίε Ὠδιν 
ΡΙΟ προσεζύνης Ἱπαδίταῖος ἰἴετοπι » 1π' ᾽ 
Οοάα. ἵπνεπταπι ἠ{ωσκανίο ., Ρῖαεῖετ Ε:ά. 
Ριπαεπι Ἐ]οτ. ἀαζαπῖ Ῥατ. εἳ Ἐϊοιτ. ἵπ, 
αὐίσας ετἶαπι ἸΙεσευαῖιτ , οἵχις συµφο-- 
ραῖς" Εἴ» ΡΙΟ διώλεσεν» ΝΕΙδΗ 5ε. ὠπώ- 
λεσεν. Ηἱ5 5πο Ίοεο τε]ῖοτῖ, ρτουδαπάσπι 
ΤΑΙΠΟΠ εΓαῖ συνεζύγης" Ἠΐπο αςεερῖωπαῃ 1. 

64ο. ------ 1 να. Ι98δα. Ε]ογ. 0ο0ἀ. Πᾶ- ϱ Χρ. Π. ν. 8ο6. 
Ρεῦαῖ "Εμολ”» ἔμολ» ἐπ ἐμέ' Ῥατίς. Ἔ- 
μολ᾽ ἐπ ἐμέ. --- Ἐκ ν». 13855 Πτειαπι 
εἰεοί. οσα ποἩπ ασποςεευαπῖ 18 ἆπο: 
Οοάά. απία Πίο 5αρετῆῖα πι] ηπι αδαπι 
Ῥταερῖατε νὶάεδατΙτ. Ιη νς, 1987 Εἴθε 

µε κοιμάσειε τὸν δυσδαίµονα ' 6οὰ. ἀαῖ βα- 

ὶς, χειµίσειε" 5ϊεμῖ 58ερε νατίαϊτας ἵπ Ηΐδε 
ψὶά. Οἰατῖες. Ἐγηείως η Οαη. Ἡ. ἴΏ 

Τε]. ν. 1ο. Δεφιεπίεπι νειδµπι 8 νυ]-- 
σαῖο Ίοησε ἀῑνεσδαπῃ εἱς ακΠίῬεηπιτς "Αιδυ Ὁ 
γε νυκτὸς δυστάλαμ᾽ ἀνάγκα ' δἰπεείυπι 
αιτία υε εδῖ κοικάσειε. ΑΡριᾶ δορἠ. ἵηπ Ε]εςε. 
Υ. 510: ποντισθεῖς ἸΜνρτέλος ἐκοιμοόθη ' ἐπ 
ΦἼσγε ῥγᾶέεεριαίε» Ογγδέίων οδάο}/Ρέ- 
γή, ὠπέβανε. δα ἁἆαπτυτ ρ]υτίπις 
9 ποτά ποππα]ἷα. Ἠππς εἴαπι Ἡιρρο]ψιξ 
1οσυπη. ῥτοτη]τ νῖτ ππίτηε νι]σατῖς «4. 
εδεΛιε: τὰ Ῥοζωη Ρ. 6τ. Ηι]ῖας 
αἰπι]]ία Πετου]ς 5υητ Ιπ «δοβρβορὶς Ττα- 
εἶήπ. νοῖα. ν. 1058». ΤΩ γλυκὺς ἸΑΐδας., 
Ἐ ὕνασον » εὔναωσον » ὠκυπέτῃ µόρῳ Τ ὸν µέλεον 
Φδίσας. Ἰλῖε νῖτῖοςα Ιεβυπτυσγ Τη ν. 11ου» 
5Ω "ναξ ἀἴδη δέξαι µ’ο ὦ Διὸς ἀκτὶς παῖσον ᾿ 

εἳ νετδις ΕΙ Ιαπιθίεδ. δετὶοῖ Ροτι]τ --- 
δέξαι µε» Διὸς ἀὤκτὶς πέσο. εἲ πέσον 
Ρ]ασυῖτ εἴἴαπι 1]. δομῥεγέο ἵπ «σε- 
Ζοῃ. Τιδς. 1» 6.9», Ῥ 15Ι. με πι 
γλ]άε ἀερίίσει, ζΩ, "ναξ ἀἴδηῃ' υὈί πιοκ 

ΣΩ τέκνον ο οἵα συμΦορᾷ συνεζύγης ᾿ 
Τὸ ὃ᾽ εὐγενὲς σου τῶν Φρενῶν σῶον μένει». 

Ἠος Ῥτείετεα εοπιπεηάαϊ δὴ βωγέρι- 
ἄεμες Απάτοπι. ν. 085. δαίµον᾽» ᾧ συνε- 
ζύνην' Ηε]εηαε ν. 969. τίι πὀτμφῳ συνε- 
ζύνην. Αἱο. Ψ. 450. ἴοη. Υ. 343. Μειεις. 
ἔετευτ εκ Ειγέρέαής. Απάτοπιεάα ». 

οἵῳ μ᾿ ὁ δαίµων θηρίῳ ἕυνῶκισεν. 

συγκατοικίζειν ε8ῖ ἴπ ΗΙρροΙ. Υ. 646. Ἐε» 
«τἴταεπά πι 1 αἆ ατοίττος ἵπ νότδα. απεπε 
ἐχ ΡΑ]οπεμὲ ΟγεΙορε φεινανίτ Ζεμοδέω 
επι. Υ. Ρε, 45. 

Οἵῳ μ᾿ ὁ δαίµών τέρατι συγκατῷκισενε 

αποά 1ρῖ νυ]σατητ, συγκαθεῖρξεν α]τετῖ ἔοτ- 
5η αἀςοτίριταπι Γαζταὶί ατ Ἱπτετρτείαπεῃς 
τωπις 0ο». 64715. Οτ. ΧΧΧΗ, ρ. 98ς. 
ΓΡ. ὃ πατὴρ συγκαθεῖρξε τὴν παῖδα τῷ ἵπ- 
πῳ αποὰ ΤΠ Ίδιο νετειι Βή1/0λμὲ 5ετῖρ- 
τηπι νο]ιῖε 6σίαζεγως Α. Μ. Ρ. Ῥ.Σ, 
Ρ. 552. Β. συγκαβε[ρξατο (ἀταεςεῖδ., αι ῖδας 
πορῖτα ἀεῦεπιςδ ιποπαπιεπῖα» Ώοῦ οΡρίς 
που {π. 18Η Γμἱδδες ο ἵη τε δαέρε Ρες- 
εαηῖ εοττεεῖοΓες. εοΠΕ. αταμό, ΑΠΙΠις 
1η «41βεη. ΠΠ. ο. 94. Ρ. 903. 

9. 1591. Ω θεῖον ὀδμῆς πνεῦρα "καὶ νὰ: 
ση 



ΙΝ ΕΌΒΙΡΙΩΗΙΣ ΠΙΡΡΟΙΕΥΤΌΟΜ. δις 

ἐν πακοῖς "Ων ἡσθόμην σου» κῴνεκευφίσθην Δ πο αιι]άοπα 5επίεΏτῖα ΠΟΠ Ρροευῖς αὖ Εμ- 
δέµας"] ἹΊῃπ 5εηεΠίεπι νείδΗπι εκ Πο 
6ο, τόπεισι Δ{19;. αεεερῖτ ΡΤΟ δέµοισι 
αυοά εκ Ρατ, ειπα εποϊανεταὶ Τε 17. 
Ἠβῃς «5ο Ι6ςΠοπείπι 5πρτα ἴαπι ρτοῦανί 
84 ν5. 59. ----- Ίπ Ιδιδ, αιαε Ρος, 
εκ οἆριςε ἀῑνίπο» αἴεπι [ει ςρίταραῖ νθ- 
παϊτχ» Ὠίβπαπι νεπαϊοιτ αάθθδε 5εηςίε 
Ἡιρροίψιιςδ: αττὶσίτ οὔοτεπι Ἠππο ἁῑνι- 
πυη ΗΙ. Εσ, ὁραμβερ. ἵπ (Οἱ). Ἡ. 
ΔΡροΙ. ν. 98. Ττίρης Ιδία νοεῖρας ππιι- 
εατῖς 1Ώ 5Η ΗΙΠ ἁἵαπια τοοερῖτ «ωσίογ Χρ.Π. 
ν. 1933. ΠὈὶ Ματία ἆε «οτροτε ΠΙΗ : 

”Ὢ θεῖον ὑδωπς ὦσόμα ' καὶ νὰρ ἐν κακοῖς 
Οὖσ᾽ ᾖσθόμην σου» κῴνεκουφίσόην κέαρ" 

πεαιε επῖπι σεηςετί ἀεδει ἵπ 5ο Οοἆ. 
1εσίςσο ὦσθμα. φποά» Ἠΐπε αεπαῃ 118 
Ῥοΐξτίς ποπ Γης ἵπ εδα, δεπιεὶ ἵπ «4ΐε- 
εολ/εὲς οὐνίιπις εκ Ει}ὲρ. Ἑτοαβδίη ν. 
-59, Ὦ «ρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα: Παῦειτ εἲ 
Ίτασ. Χρ. Π. Υ. 1941. Ηδεες, ορί- 
ἩοΓ., Ηἱρροϊγι εε Ὀ]γδεί ἵπ ΑΙ. ῥὸ- 
Λήοσῦοο νετῦᾶ Υ. 15 εἴςε. δρεεῖαθαῖ «{µεογ 
Ἐ Περὶ γ. όοδ. ἁππι Ὀψδδεπι δ1π1 ἰδία 
{αοῖτ ἀῑεεπίσιῃ : 

Δέσποιν᾽ ᾿Αθάνα ο Φθέγματος γὰρ ἠσθόμην 
Τοῦ σοῦ συνήθη γΠρυν» ἐν πὀνοισι γὼρ 
Παροῦσ᾽ ὠμύνεις τοῖς ἐμοῖς ὧεί ποτε. 

Ὑς. 1908. Οὐ δῆτ᾽' ὦτάρ µοι προσφιλής ν᾿ 
ἑπόλλυσαι. ] ΕάῑάΙτ ἠή1ϱγαν/ώς αιιοά ἵπ 
τεῖρις {ηνεπεταῖ Οοςἆ, ρίαεῦει 14 {ρδιπι 
Ὁοὰ Ἐ]οτ. απῖε νι]σαιῖ]5 πἹεο α1οα1ε Ἱ- 
ἀῑεῖο πες: δορή. Ληϊίς6. ν. Θἱ0» /201- 
ἅμα βέτο Φίλη μὲν Ίξειο πατρὶ, προσφι- 
λὴς δέ σοι Ἱνῆτερ «Γρ. Πες. ν. 951», 
πρεσφιλὲς δέ µοι τόδε. «4ειο/. ΤΠευ. ν. 
φὸδό, ᾿Η τοῖον ἔργον καὶ θεοῖσι προφιλές. --- 
Φρά «ΠΙ νΟΧ δύσποτμος» ΠΟΠ ΠΙΙΠΙ5 μδί- 
ταία 'Γτασὶείδ» Ηἱρροἰγῖο εοποτᾶΐ» Πθ- 
ουε εχ εἴτοτε ἀεδετίθεηίίς παςοί Ῥοϊιιίδδε 
νἰἀεαϊατ, ΔΗ5ρί6ος Ί]]απι εκ Εαάϊποπε 
ἀταπιατῖ5 Ρρτίοτί Ἠϊο αἀποίαίαπι Ἰήπε ἵπ 
αἰἴαμοι Οοάΐεμπι - εοπῖεκίαπι τεεερῖαπι 
{υΐς5ε. ῥεά υἲ εταῖ ἵῃ Εάά, νεϊδις νυ]- 
ραῖμ5» 

Οὐ δᾳτ”. ἀτᾶρ τοι δύσπυτμός  ὠπόλλυσαι" 

σ 

Ό 

Ε, 

/1ρίάε δε θί,  Οποά δἱ αἆ Ἰδία Ηἱρρο!γ- 
τ», Οὖκ ἔστι σοι κ.νῶγὸόο οὐδ' ὑπηρέτης 
Ώεα ἀῑχοι Τταρίσα, Οὗὖ δᾳτ᾽' ἐμοὶ γὰρ 
δύσποτμος Υ᾽ ὠπόλλυσαι ' ΟΠ «άἨε; 348 
21148 φἱήεπη 11 ΠΠΟΥ{Ε Ρέγή. Ῥοδῖ οὗ 
δ0τ᾽' --- ἅτὰρ -- δύσποτμο ΠΟΠ Όεπε 
φιοςθάμηΐ 5 «οπππΙοάΙπι οδε ῶρ. 1π 
Έ]ες. ὡορᾖ. ν. 1993 ΙΠϊεΙτοβΒΠΙΙ » 

Οὐδ' οὗ ᾽παρήξων » οὔθ᾽ ὃ κωλύσων πάραδ 
τεδροπάεῖ Ἐεετία 

Οὐ 30’. ὃς ἦν γάρ μοι σῦ προὔθηκας σποδόνα 
ΣΩ δύσποτω᾽ ὡς εἴς. 

εοπέ, Οεά. Ἑ, ν. 768. Οεἆ. ἵπ Οο]. Υν 
455: 40ο. --- Τη νειδα 56ᾳ. Πιοάεταῖος 
εηΙοτΗπ ϱεδῖ ἱππωώμας ' ἴταηδιις ἴπ 
εοε]εδῖῖ αιιαάτίσαε τεςῖοίεπι (οπείσ» ΙΠ 
Νυῦ. ν. σσ1. 

Ψδ. 1405. Τιμῆς ἐμέμφόη ] Τ.ἴτεταπα {15 
τειδετῖτ Δεὐσζίως, Τιμῆς σ᾿ ἐμέμφόῃ ' 4πας 
εεηφετῖ Τἴπι ἀεῦθεῖ Ρτο σὲ Ροδῖτα, Τιμῆς 
8πἴεπ ἆε Ποήποτα Πεσ]θοῖο» ττ ἴπ ᾖἱ0/1ε" 
/οἶς., Οὔτ᾽ ἄρ) ὄγ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται» 
οὔθ) ἑκατόμβης. -- Μεμφθῆναι Ἀπῖεπι 8ο 
ροπίταν Εωγέρίας δτµείτα ἵη Πὶ5 εκ 4η» 
Ζΐ0βε, Τὸ δ᾽ ἀσθενές κου καὶ τὸ θῆλυ σώμα» 
τος ἷζακῶς ἐμέμφόης. ἵπ Πειεπᾶ ν. {7ος 
Οὐ τοῦτ᾽ ἐμέμφόην, τὰς δ᾽ ἐμὰς στένωτύχαςε 

5. 1493. Τρεῖς ὄντας ἡμιῶς ὤλεσ)., ἤτόμ» 
µάιο Ἱζύπρις.] ἴαπ ἆμοδις Οοάἁ. εἰ ἵπ 
Εά, ρτῖπια {ως} ανίς Ιπνεη]ϊ ὤλεσεν µία 
Κύπρις' 5εποί ροιμῖξ», ὤλεσεν Κύπριε µία 
ΏΦΠῃ αἰτεταιι 1ίαιπ ἵπ δεπατίο Ιεείοποπα 
ΞείαΤε ρο55ε ἵμτο πεσανίε Εεαίβίωςς φποά 
Ρυῖαῖ οΓἴάΠ εν ἑηοεηῤο {ἰύγαγλε εαρ]α 115 
ζοι/2Ε3. ΏΟΠ ΟΡΙΠΟΓ, Ἀεαιε {Πέσιβίως 
Πναιὰ]ς Ἱπιρηταδίτ αμδε δηθ1είαης δω. 
7έρ. Οτ. Υ. 741. 

Πεῦ στι» Ἡ πλείετους ᾽Αχαιῶν ὤλεσεν» 
γυνή µία» 

Ττος8ς. ν. 368. 

Οἳ διὰ µίαν γυναῖκα καὶ μίαν Κύπριο 
ΘἨηρῶντες Ἑλένην» μυρίους ἀπώλεσαων. 

«{εεᾖ}ίο Ἠε]επα ἀῑείτατ Αροπι. Υ. 14649 
μία τὰς πολλὰς -- φυχὰς ᾿Ολέσασ᾽ ὑπὸ 

ὣδ9ο Τροίφ 



σιό .. 6 ν. ΑΠΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣς 
Τροίφ. εἳ ν. 1474. δεά Πεαίᾖίο ΕΟΙΡΑΠ Α τῷ δήμῳ τὸ προβούλευμα, οὐδ ἂν ἤκουσεν ἃ 
8ΕΙΠΙΕΠ Ίπεβςε υάεδῖτατ Ιῃ τρισὶν εἴ μιῷ " 
εἷς ἵαπεη Εωσίρ. Ο5. ν. 1949. Δότ᾽ (Δὸς 
Μ55. Γεῖά.) εὐτυχῆσαι τῷδ', ἐμοί τε» 
τῇ δέ τε" Ἔρισσοῖς Φίλοις γὰρ εἷς ὦγὼν ν δί- 
«/ µία. ἵπ Ι1ρΠῖςρ. Αυὶ, ἀῑσεητί Πες, ὦ--- 
δᾳίµων ἐμὸς » Τ86ΡΟΠάΕΙ ΟΙΨΙΑΕΠΙΠ. ν. 11979 
Κάμές τε, καὶ τῆς» εἷς τριῶν δυσδαιµό- 
νων. ΤΠ 1Ρ1. Ταυτ. ν. Ιοός. 

“Ορᾶτε δ᾽ ὡς τρεῖς µία τύχη τοὺς Φιλτάτους» 
-. ΄ - - 3Η φῇ: πατρῴῶς νόσἒον ἡ θανεῖν» ἔχει. 

οἱ 5οπ επ {ΠΠ νόστος. Ἠαες {αε]μπῖ, αϊ 
ΦΙΗ5ΡΙΕΕΣ» ΏΟΡΙΤΟ απ οαυε γεῖδη 5εΠΙΡΙΤΙΠΙ 

Τρεῖς ὄνταε ἡμᾶς ὤλεσ᾽.» ἤσθημαι» µία. 

Ρ]σηε ἐηε]]επές Π05 ἔγες ΠΙΗΠΠΕΤΟ βεγα- 
οί {Πῶ5 ΠεΠΙρΕ Κύπριο Ὠϊβπεε Ῥαμ]ο 
αΏία Ἰπεπιογαία» πά µίο αἀδετιρίαπι Κύ- 

αρις εάεπι ΠΟΠ 5ΗΑΠΠ ἴἃπαεπι οσεΙραγΙΤ. 

Θοειιπάμπι ᾖσοεγαίε Ιπ Ἠε]επαε Ταπά. σ 
Ῥ. 911. Ὦν Ηετευ]ῖ ατάεπι Εηρῖτετ Ἰσχὺν 
ἔδωκεν. Ἡ µία τῶν ἄλλων ἁπάντων κρα- 
τεῖν δύναται. οῖς Πτετα πηπῖοῖα µίᾳω Ίεσεπ- 
ἁππι ατοίίτος» υρὶ βία Ἱερίατ ἵπ Εάῑ- 

τιοΏ/δ15.. 

Ὑς. 1490. Στένω σὲ μᾶλλον.» Ἡ μὲ» τῆς 

ὠμαρτίας. ] πες εἲ γΥἱεῖπα δίο Ἱερυπίης 
1ῃ Χρ. Π. Υ. 105. 

Στένω μὲ μᾶλλον ἢ σὲ γὰρ(1.. τῆς) ἀπουσίας » 
ἈΑπώλεσας γὰρ μᾶλλον» ἃ κατέφῴθισο. 
Ἐ/ἰ φὸρ Φενοίμήν » τέκνον » ἀντὶ σοῦ νεκβὸς» 
ἈΟλώλῷ τέκνον» οὖὐδέ οι χάρις βίου. 

οἱ οτάπῃ νετδαμτη τετῖα5 εἰ αΙατίτς δη 
ἨΗΙρρ. 1419. 1495» δεεμηάδ 5ΗρΙ ]ε- 
Μἵτωτ ΗΙΡΡ. 830. ---- Οιοά εδε ἵπ. Ιδιίς 
Φενοίµην εἲ ἵπ Εά, Ρεῖπια ΕΙΟΙ, Υ. 1419. 
κι ςείτυί ἔουπιαο Ὀοτῖςᾳθ. --- ἴπ Υ8. 1413. 
Ὅπατα νε]επι ΙΙτεσαπι πεηϊαῖαπα Τί δ. ἔκ- 
πανες ἄν µ, ὧς τότ) ᾖσθ ὠργισμένοςε 
«4ἱπ' τὸ φήήπηο» 141 2 εγῶ5 ἑγαίμο» 
«Ί6δ νεὶ αὔδαιε 15 2246/7εοΙσεε. ιά 
τί }ές τατῖης αδί. ἵη οο]]οφμ]ς !δο- 
ογαιἡοῖς Ἠρίαιε τεευττεῃς» αἲρῖι ᾖᾗ. 
Δ{απ/στρία ἵπ Οἱεεγοὴ. αἆ Αι ΝΙ Ερ. 
1. ο. 5896. Ἠϊε εοππιοάµπι τεεοτάος 
Φεαθρέλεμές απῖ ἄε ΕΑῑδα Τ,εσαῖ. Ρ. οοἡ.» 
ᾧϊ» τοῦτο (κὲν» ΙΠΩΠΙῖ» οὐδεὶς ὠγέγνῳ 

ἆημος. ερ ᾖααῖέ φῤεζαάπ1, Ίεφμδ ο σὲ 
νε} ἠεείωηι Γήτεεί, αμάίτε νοῤέεεεί Ρορ- 
ζω: ἂν ἵΠδεττο οἷο ἰδῖα 5ΗΠῖ ϱἀΡΙΕΙΦΣ 
αἴιαε Ο1α5, Τα}70/ Ππίασοτα τεα με. 

Ν9. 1415. ἘΙδ) ἦν ἁραῖον δᾳίµοσιν βροτῶν 
γένος. ] Ἐχενοιίτ Πῖο νειδις ΨΙτο5 ετὰ- 
ἀῑεὶφείπιον. Τζι ἵποφεετ Ἱππρία . «παπι Πῖς 

Ίπγεμετε» 5εητεητῖᾳ», γετυα οἷς Τοττε «0]- 
]οεατῖ ἀεριεταπε : 

ΕΙ’ ἦν ὡραῖον δαιµιόνων βροτοῖς γένοδ. 

Ώεκϊάεταυαί ἠ/αγζαμάως. τμ αὐίο 10ᾷ7 ν. 
σα) νισο Βετει, επ)/οαγὲ ῥύ55ε ἀὲς 
οεµδ. Έος Πειί οτε Ροϊαενῖε επίμς Ηῖδ- 
τας πιυταϊίοηε, ΄ Ναάπος. αὐἷους βΙαπι 
ἀενονεταῖ. εχεστατίοπες Προεπτετ ΓεδεςΓᾶδ- 
δεῖ Τῶπέδεις»Σ 5εα με ἀῑοίι αἆ πῖα[ες ἴδιας 
Ῥτεςςδ Ἠπιιπεαραπάαδ , ΕΜαπιαυε ΙΠΠοΟ- 
εεπῖεπι Ῥυπίεπάμπῃ» 53πα {μίσ5δα πιεπῖε 
ἁϊνιπίευς ρτϊναῖυπις Δόξης ὢν Ἴμεν πρὸς 
ῥεῶν ἐτφαλωένοι. ΒΙΗΣΡΙΕΟΙ αἆ Ἠαες», ἆπετο 
»μερῖσίο», επι Ἱπάϊσπαϊίοπο ἀῑχίδδε Πίῃρ- 
Ροίγιυπι: Ετ ἦν ἁραῖον δα]µοσιν. βροτῶν. 
φένος» 1066 Ὑεγὸ 10Γ4ἱο σεπις 115 
εΓάὲ επεογαδἰ/εΡ ρίητα 4ποαπε ἀϊστατπα. 
ἆθ δια πΙη] {αἱ α 15 πιετὶτί ΙΠηοεεΠ- 
τα», Ἠηϊδὶ ἀϊςεπῖειη Ιπιετγηρὶςδεί 1)1άΏᾶο. 
Μοτϊβκἴπιππι Ἰ]]ηιά Έἶτα Ιπάϊσηαηείδ., αἰῖ- 

Ῥ ηποτίες εἴἶα αἁλιοῖταπι «Βωγίρώςς ἳ 
ποπ. ἀἱδρ]ίσει Ιπτετρτεϊατίο, ΠΟΠ ταῖς. 
τεητΗσ εχεπιρίᾷ» αιίδας Π]ιά εἶτα ςοἳ- 
Πτπιεῖυσν 

Τ9. 1416. "Έωσον » οὗ νὰρ οὐδὲ γῆς ὑπδ 
{Φον Θεᾶς ὥτιμοι Ἐύὐπρίδος ἐκ προθυµίαφ: 
Ὀργαὶ κατασκήπτουσιν εἷς τὸ σὺν δέµας » 1] 
ῬΤΟ κατασκύπτουσιν εταῖ ἴπ ΡαΠδίπο 0ο, 
κατασκήψευσιν" κατασκήφυσεν Ἰπ ΕΙΟς, --- 

Ἐ Τη ρτῖπιο νότα ἆαθαι [αΐ9. οὐ γὰρ (5ίς 
τεοῖε «Βά65. Βά.) οὐδὲ νῆς ὑπὸ ζόφφ» 
αποά ἴπ άποδιας ετἰαπι ἵπνεητυπ {μ1ργα- 
νέο. Φεὰ πο Παῦει )γάηιά Χρ. Π. Ν. 
1026: οὗ γὰρ ὑπὸ γῆς ζόφον. "Ὑπὸ σκότον 
δ᾽ ἐφεύγομεν. ἵη Έωρ. ει Ότ. ν. 15140 ὴ 
ὤ. Όυπι Ίαεο φετῖρευαι Ειγέρίάεςν 
ἹπΙιαὈαίατ» οΡίΠΟΓ». «ει 9 οπΙΗ5 
1π ΑΡΑΠΠΕΙΠΗ. (9βΑΠ4[4 Υ. 1995» 

οὗ 



Ην ΕὐὉπΙΡΙΟὌΙΣ ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΟΜ, 

Οὖ μὴν ἄτιμοί ν᾿ ἐκ θεῶν τεθνήξοµε». 
"Ηξει γὰρ ἡμῶν ἄλλες αὖ τιμάορος. 

Λου ιοί ἑηίία, ἄτιμρς, Ἰὰ εδι ἀτιμώ- 
ρήτος" νυἱᾷ. Οἶατ. «4ὐγενεὲ Απϊπιαάν. 
Ῥ. 981. Ἠοε 5αερε πιοτεισῖς Εῖτ 5οἰα- 
Όἶσπις --- Πέζφμέ επ ΠΟΥΙΕΗΓ {νω/- 
1ὲ. -- ΠΠ) ΟΠΕΣ ᾖοάΐέε /ΠΟγέΕΡΙΩΣ 
ὁπωῤὴ. Ἠαεςο εἲ 5ἐημεηπτία ΕαραΙν ἵπ 
αΠίπο Ἰθμιίσδα γἰάειις ᾖἐγσύῤως ἴδια 
φετῖρεῃς Αεπ. Χὶ, ἵπ Ο6απί]]απι Ὠ]αηαθ 
ἀἰ]εείαιη» ν. δ45. 

Λο ΊσππεΏ ἐπαεεογεπ {ς {ε Ἱεεσίμα 
7ε[έηφι εί 

Έκ/γενα ἑαη ἐη σλογέὲ; ες ᾖορ σὲ- 
218 11ο {22 

Φε; δεμίες ετἠὲ; ο Γαηαη ῥα))εγν 
7184/26. 

Ίτα Ψεπετίδ, οἵα ἔπεται ἵπ Ηϊρροϊγεαπτ 
Ρταδδαῖα. ΠοἩ ΠΙΔΠΕΤΕΙ {πη]τα: θεᾷς Κύ- 
πρίδος ἐκ προθυµίας ὀργαὶ οὐ κατασκήπτου- 
σι. αὐῖ δἱ ας ἵά Πια]Ιξ» οὗ κατασκήψου- 

σιν εἷς τὸ σὸν δέµα: ἄτιμο. Ονίώ ΟΥ- 
ἀίρρε Ηει. Ερ. ΧΧΙ, 1ο, 

ΛΠίσηα --- Φ1Ε1Ο7Σ ἐς γγπα ίσα ἐγα; 
Ταλὲς ἐπ ΠΗἐβροῦγο νὲν Γή ἐία σοι 

Ουεπι ἆε Ἠεπετ ἀῑεοιῖς Πηνεπίσης Ίταε 

ΑΔ 

Ε 

σ 

5υρε οὗ Ἡϊρροϊνίαπι Ρετεπρταπῃ αὔσην 
ὧαο σοη{εσει]ῖ ΓΠίαπα.» ΠοΏ «οηγεπῖϊ Ιῃ- 
τε; Ἰπῖετρτεῖες Σ πηπί ἁπρίαπι ποῦ εδῖ 
ουἷα «ώομής Επετῖτ βωγέρίας ἀεδίσηαῖις» 
οὗ «4ρο)ζογὲ ΡΙΑΕΣεΓΗΠΙ γετῖα αᾳιΙαε Ρτο- 
ταῖε {ωγείως ν. Τ,. Ὑν ο. ΥΠ. εαπι- 
ὀεπι Ἱῃιε]ίσυπι 7εογές, Δδαγηπορς» 
Δ{ωργανίω. ΟΙαμώίαηης Ρ. 195. 

. ερ γεναγτη 6ρεγΠαί «{οη]άεπς 
Ώαηες Γεζιοί1η (11Η ᾗ1γδ{μπι. 

Έιλρίζες νδ. 1429. Ἐγὼ γὰρ αὐτῆς ἄλλον 
ἐξ ἐμ πε χερὸς, "Ὁς ὧν μάλιστα Φίλτατος- 

κυρῷ βροτῶν Τόξοις ἀφύκτοις τοῖςδε τιμωρή- 

σοµα:. ἵπ ουἴριΦ Ρτο. κυρ Ῥοδυ]ί εχ 

Οοόά, 1. κυρῇ. αποὰ ἆληῖ φνοαίθ Ρα- 

εἶς. ετ Εἶοι, --- ἃμα αιτεπὶ ΟΥΡΙΠΙ ποῃ 

πίτας οετία Τεία Ψεπετίς αἴηᾶε Απιοσί5 

σρροπίε Τόξοις ὠφύντοις. -- ἴπ Εωγέρί- 
ος Μεά. νΥ. 531, ἴαπς ΡιαεῦὈεί 1εοῖῖο- 
ὧεσι οριίπιαπα 604, Σ]οζο. 

ἒ 

412 

ὡς Ἔρως σ) ἠνάγκασς 
Τόξοις ὠἀφύκτοις τομὸν ἐκσῶσαι δέµας« 

Ρτο νι]σαῖς Πόνων ὠφύκτων ' ρτίας Π]αά 
ὁοβοβία αΎοαίε σοηβιπιαηπῖτ: Μεά. ν. 
635. Ψειετί πιεπιοῖαϊ ὤφυκτον ἀῑστόν. εἲ 
Ἠετει]]5 οὺς ἀφύκτους ὡορή. ΡΗΙ]. ν. 1ο5. 
71είωεμάο εεγίά Ῥ/οεδε σζβήΐα., ΓΠογαζ. 
Οατπ. Τ, 04. ΧΙ. 93. επεσε ΗΙρΡ. 
ν. 56. Ὠϊαπας οεγεὲς Ρεν {ες Γεγα- 
βέλος ᾿Αρτέμιδος --- ἐξ ἀνικάτου Φαρέτρας 
ὀργύμενον» εδῖ ἵπ Ρἐμάαγέ Τε, ΤΙΝ, τόο. 

ὃς, 1423. Σο δ᾽, ὦταλαιπωρ᾽ ἀντὶ τῶνς 
δε τῶν κακῶν. Τιωὰς µεγίστας ἐν πόλει Τροι- 
Ὁρίᾳ Δώσω .] Ψε]ατ εγοα ΄Γτοεδεη{» δμῦ- 
αμγέσσε Ποπιίπα «οεΙο εἐηδεηῖες Π]αίυπι 
τε]]1έοτο. δαστίς Ηἱρροϊγίαπι αὐηΐνειςα- 
τς «οἱμετήΏΕ. Τεπρ]ο 4πθααα ἀἱσπαιί 
παος υὈί τταάϊάϊτ Ῥπωαπ. Π, Ρ. 1869 
δρῶσι δὲ» ἴπαι]ξ», καὶ ὄλλο τοιόνδε" ἑκάστη 
παρθένος πλόκαμον ἀποκείρεταί οἳ πρὸ γάμουν 
κειραμένη δὲ ἀνέθηκεν ἐς τὸν ναὺν Φέρουσῶε 
ατΏ]ρετιΠῖ 7ο. ἠήεμίιςς ἵπ ΤΗΕ. ς. ΧΧΧ» 
ει 65. ραμΛεζηίας ἵῃ Οαὐήῤσα. Ἱ. ἵπ ΡαΙ!. 
1,.ν. 10Ι. Ναι Ρυε]ῖ (απῖιπι 5εά ϱξ 
Ἰπνεπίοι8 Ίεσεπι Ῥοδιῄς5ε Ττοεζεῃί059 
τί απῖε «ΟΠ]48 Ῥατίειη ΡοηετεΠῖ ἵπ ΠΟΠΟ- 
τε ΗΠἱρρο]ψια, παπι Ιπίτεπῖ ΠαΙΓΙΠΙΟ- 
π]μπα, 5ετ]Οῖτ «Ζμειο 1 ε]]Ι ἆς Ὀγτία Ώεα 
Ππῖες /αεἱαμεος Τ. ΠΠ. Ῥ. 489. 49ο. 
Τροιζήνιοι (μοῦνοι Ἑλλήνων) τῇῆσι παρθέ- 
γοίσι καὶ τοῖσι ἠϊθέοισι νόµον ἐποιήσαντο. μή 
µιν ἄλλως γώμον Ἰένδιο (μὴ μὲν ὠλλήλοισε 
φἅμον εἶναι εοττίσιτ Οἶατ. Κοεμίως 8ἆ 676: 
6ο;. ἃε Πἱα]. Ρ. οσ9») πλὶν Ἱππολύτῳα 
χόµας κείρασθαι ' κα) ὧδε ποιέουσι. ΡΙΗΕΙ]85 
στ ΤαπίαΠ νήρίπυπ Ὀίαπα πιεπ]ηἰ5 
Τταρίεα ν5. 125. 

κόραι γὰρ ἄξνγες γάμων πάρος 
Κέμας κεροῦνταί σοι δι αἰῶνος μιακροῦ 
Πένόἠ μέγιστα δακρύων καρπούμεναι. 

Ὀιήπιαπι ἆε 5. γειδῖοας αἀυπιῦταςςθ 
1γεορήγοπεγ Ίος Υειδι ΑΙεΧ. 1196. 

"λλκαρ µέγιστον κτώµεναι νυμφευμάτων" 

νετα πιοπηῖτ (. ΟαήΐεγΗς» 5ο ἵδ ποὺῖ5 
νετευς Ῥατυπῃ ρτοᾶεδῖ αἲ Εωτίρίάεμαι ἴπο- 
τε Ισεπά υπ ; νἰάετυταμε ἀϊῆςμίτα ποπ 

ὧ8 3 δίπς 



8Ι5 1. 0Ο. Υ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΝΡ 

5ίπε εοττεςίίοπε θιρεταὈ]]]6 {Π νοιδα 1}- Αα ἀῑάίτ Ν. 405. --- ΟετετιΠ ἆἄε Ἠίρρο- 
«οβήγομές 1191 

Κοῦραι δὲ παρθένειον ἐκφυγεῖν ζυγὸν 
Όταν θέλωσι» νυµθίους ὠρνούμεναι» 

«κ "Πο Οοά. Ἱεοίο αἀποῖϊαϊιτο "“Οτ) οὗ 
έλουσι. ΝΟΠ 64ΠεΕ παρθένειον ἐκφυγεῖν ζυ- 
φὸν ἀῑχίσεε νὶάείας Ῥοδία» 5εὰ οοη/ηᾳὴὲ 
4ήδ17 «οεοβμαγε, νεὶ ουη/βα/ε νέπομ- 
«μ- βεσὶρσεταῖ Γοτία55ε 

Κοῦραι δὲ παντέλειον ἐκ Φυγεἴν ζυγὸν 
"Ὅταν θέλωσι» νυμθίους ἀρνεύμεναι» --- 
Ἐ μὸν περιπτύξουσιν ὠλέναις βρέτας » 
Ἄλκαρ μέφγιστον κτώµεναι νυμφευμάτων. 

Φα ἠαδεπίες εοπίγα ρίγα» πα ΛΗΛ 
{7ορµβπαείμσι. Ὁποπιοᾶο νετο Ριε]]αε 
ἀἰεεπτυτ τοεζεπίαε. ἀθ ςαρ]1ῖδ ΡαΤΙεΠΙ 
ἀεδεεαηῖες ΠΗρρο]γῖο 

Π1ένθη μέγιστα δακρύων καρπούμεναι» 

Φοπὶρδεταῖπε {οἵδαη Εγέρέσς ν 

Ἐόμως κεροῦνταί σοι» δι αἰῶνος μακροῦ 
Τ1ένόη μέγιστα δακρύων καρπουµένῳ. 

τοὶ --- καρπουµένῳ Τ42ὲ εοπιά: Λο/εΠ4 
«Γή δές {0γπος αμ ᾖοίς ἐπιάέεί- 
ἕως {η Ἰοηβμπο {εώς ΓῤΗτο. ΘΟ08ε 
νοσαϊ αρ πένύιµα δάκρυα» δίε ἀῑκετίς 

πένθη δακρύων. Καρποῦσθαι ποῖαϊ {μέ 
Λαδεγέο ῥος5{ώεγέ» κεκτῆσθαι καὶ καρποῦ- Ὦ 

σθαι Ρ/αοηὸ Ἱππρυπτιτ Έ. Η1. Ρ. 945. 
Ο. εἲ α10ῖ5 ἄπαιδα καρποῦσθαι βίον ἔγ1- 
ρὲζἡς εδῖ εΧ Όεποπιβο 1Π Φέοῦσεέ Ρ. 4519 
19. Καρποῦσθαι ἐλευθερίαν' εὔκλειαν' τὴν 
σιφίαν" τὰ καλά" τὰς ἡδεγὰς» εἴ 5Ιπη]ί 
5επριοπίρας ορτϊπιῖς θυπΠί μδίαῖα, ------- 
Αιλεπίς Ίρδα Ρίαπα εταῖ 4 ν]τοἰπῖρας Ρ]α- 
εαηΏάα. 4Ἠάε φὐάειπ παρεία]ε 1πδυπι επ οῖ» 

τεηπῖ: οὐ]ά 1ο ἀῑσετεῖατ ὠρκτεῦσαι εΧ 

ςω]ῖς Έεππιε πονίπας (ταπιπια]εῖδ. Τη 
ερὶρταπιπιαϊο «επιαβεΙ { δηµαγήτου ) 
ρυε]]α Βερία Ἠϊαπαε 60π8Ε 5υ8Ε ΡΤίΕΠΙ 
ἀεά]ςαϊ ς 

“Αρτεμιοτόξα λαχοῦσω καὶ ζλκήεντας ὁ]στοὺς» 
τοὶ πλέκον οἰκείὰς τόνδε λέλοιπε κόμης 

Αρσινόη θωόεν παρ) ἀνάκτορον» ἡ Πτολεμαίου 
Ταρόένος» ἱμερσοῦ κειραµένή πλοκάμου. 

Ίνιο ἀπριεχ αἆ ἨΜγιποίοσος ψεῖετες εξ 
Ῥοῦδτας Ίππια Ρεινεπίϊ» αἱαταπΙ αἰτεγαῖι 
εὖπι «Ειωγέρίάε 5εαιυτάς εδ Πογαρίωςς 
αἰτειαπι » αὖ Ον Ψἱτοίο  νεπιςιε ἀθ. ' 
ηαιταἴβίη» Ῥτβεῖες ΕΕἴΕΙΟ5 ο αἲιίσίς }1γ- 
δἱΐ15 Δεπ. ΝΙΙ. 767. ΠΗρῥοζγίεέήή ο Ρο5έ- 
ΦΜῶπ1 ΑΓίε ΟΥέγεαε Οεράεγέεν ''-- σἆ 
ἰάεγα 515 «4εἰβεγία αἱ πµρεγῶς οοε/ὲ 
νεπέσε ταῦ σµγῶς. 

Φαεομίς γενοεσέω Πεγδὴ εἳ αππιογέ 
{){ᾳ/66. 

Τη ἀῑ]θεῖο δ1δί Ἱμνεπε τεδτµεπάο αἳο 
Πἶαπα ΕετῖΗς Ίδα πηϊδίτο, Αεξομ]αρίιπι 
α Ιονίς Εα]πήπε ττάπα ρταεδίατο ΠΟΠ Ρο” 
τωῖτ.. Ο0 πιοτίΠος ἵπ ν]ταπι α 56 τενοσα- 
το (άε αιοας ερὶι 1. 1. ἵῃ Ιωςαπὲ 
Τ. 1. Ῥ. 9-6. εἴ 510 φΙοάεπι ποτε 7ο. 
ᾖσο. 11εισεπής ἵη 7οα7η. Αροςβ|. 1» 
δ.) Αερει]αρῖης 5εεμπάμπι «Χεποββοη- 
Ίεπ Όγῃεςσ. Ρ. 560. 17. θεὺὶς ὣς (ὢν 
νυ]ροτυτ } παρ᾽ ἀνόρώποις ὤὠείμνηστον κλέος 
ἔχει. εα ἀε τε Ίοει5 εσι Ιηδίσηίς. Ρ/αἱσμίς 
1.. ΙΙ ἂε Βερ, Ρ. 498. Β. Ὀιάπαπι νὶ- 
τας τεάἁἰάϊσςε Γετεραίητ Ηἱρροίνταπι: ἆθ 
Αεδει]αρΙο δεὶρδεταῖ, ορίποσ» «Ἠγαίος- 
Ζλεπες Οαίαςί. ο. ΝΤ. οὕτω τέχνη Ἰατρικῇ 
αρώμενον» ὧς καὶ τοὺς ἤδη τεύνηκότας ἐγεί- 
ρειν" ἐν οἷς καὶ Ἱππόλυτον ἔσχατον τὸν τοῦ 
ΘἨησέως. ἴάεπι Ρ]ατὲς πιεπιοτίας ρτοᾶ]άε- 
ταπῖς 1]]πά {οἵδαΠ αἰαςδ πεπιο εοταπι αὉέΐ 
αἆ ΠΟ ΡεΙνεΠετε, αποά ἴπ' αποπΠῦς 
Ώεοιμπ Πασίηοςίφ Πατται ογέριογ Οἶο- 
2ε24. ἨἩοπη]. Ψ. 15. [ὸ Ζεὺς Γανυμήδους 
ἐρῷ» ] -- ὃ δὲ ᾽᾿Ασκληπιὸς Ἱππολύτου. --- 
Ὑεταε Ρτοςα] ἁποίο {ογαίέων ΙΝ Οατπ. 
ΤΗ. 59 

Λο Το7φΗάΐ69 ᾷεΗ5 04 16 Γαομαίᾶ 
3107 ἐ6 

Πε ήκες βέείας: 
{η{εγηής εφέ επ Τεμεύγὴ «Ὀίσπα 

Λάεο1ῃ 
Φἱὀεγαί {Πρβούγίωηι. 

Ὑς. 1495. λάβε Σὸν παῖδ ἐν ὦγκάλῃσι » 
καὶ προσέλκυσαι ] ; 
Ο0/1β/εεεγε αγίως» φιοάσµε ο Ρησίο ετε 

ΡΕ}. 
σι ει ιά Ίπτες ερίςτ, α πας {οΙΑ ως 8. Ἅ«άήπεγαηοε ηροσίο ῥεοίογε ἡΠοιΛύέης ]ονέν 

όεπε- 



ΙΝ ΕὐυΒΙΡΙΡΙ5 ΠΙΡΡΟΙ ΥΤΤΌΜ. 

«μετα Ἠϊρρ. ν. 1554. Ὀιταπαια εχ- Α αάεο ἰά ρειπτταηξ, 
Ρτεςςῖτ ἙωτίριάειπαΣ εδ ΕΠΙπΠι προσέλκυ- 

"σαι, ἄά βερίώς ΠΩ αβῥήεῶς προσέλκυ» 
σον Ἠϊῖς εκ ἆποῦις Οοάά. αἀποίατησς 
Ῥταεσίαϊ αἰτεταπ», Εμγίρ ΤρΗν ἵπ Αι. 
Ψ. 14559. 

Προσέλκυσα{ νν ὕστατον θεωμένη» . 

Ἐκ ΗΙρΡ. νετςιι Ττχας. Χρ. Π. ν. 14909 

:. Ἐναγκάλισαι παῖδα καὶ προσέλκυσαι. 

Ἱίςαποτα (4551Πά6Γ ἐπισπασάμενος ἔνηγκα- 
Ἀίσατο αριιά βΡούγαε ΙΝ. ο. ΧΙ. 1» 
μυ οἷς Ἱεσεπάμπῃ ατΏΊιτοῦ Ρίο εὖηγφελί" 
φατο. 

5υ5ρίεατες ({1αεβι/ῃ ἀεάϊδδθ Ἶιο Ιπ [.ο 
Β.ν. ος. 

Πάχεσι ἀμφοτέροισι Φίλον περ παῖδα 
λαβοῖσα. 

Ίος ᾖ707εγο Ο. Ῥ. 98. ᾽Αμϕὶ δὲ παιδὶ 
Θ/λῳ βάλε πήφεε’ περιπηχύνασθαι αΏδί 
6α/ῤῥμαεΛο ἀῑετιπῃ» {οίδαἩ Π. ἵῃ Του. ν. 
46. αποά ρηίαῦαϊι ΟἶαΓο Ε}εσέή. ------- 
ΊΝοριτο Ηἱρρο]γτί νετδι ρταεῖετ Εά. Ε]ος. 
Οοά. Ρατῖ5. ἀθῖ ὠγκάλαισι. 111ε ΕΟΙΠΙΑΠΙ 
τπείητ γη]ραίαπι ϱ{αγ/αμάωςς. ααθ]εσι 1Π: 
Ὅποεπίδδας ειἶβπι τεεερί ν. 65. κὶ Εοῖ- 
τηαο 5υῃῖ {οπῖσας ἀἰσεπάβε» ξεῖνος" μοῦς- 
νος  φούνατω” οὔνομακ ' 5ΙΠΙΙΕΝ4ΙΕ» Ίας π 
Φερατίο5 51056 αἀπιίσεταπι Ατιῖοὶ ῬΡοΐξϊαςθς, 
ο πἶδης Βεχης ἴδίε ἵῃ ησι 5αἲῖδ εἴίατι Ειῑτ 
Ὁς]ϊαῖας. αριᾶ «4{ειεβγ/ 58αερε «Ο0ΠδεΓ- 
ψαῖμδ: ΕΟΠ)ΕΠ. ν.Τοδ. ΡΕΙ8,. 46ο. Αραπῃ. 
ν. 663. ΟΠοξρΠ. ν. 5ό7. ΤΠεΡ. ν. όοο. 
Ῥτοι. Υ. 756. ἵπ επ]ς ἀταπιατῖς ν. ο55. 
Ότο Σμεβόναῖσι γαμϕηλαῖσω» Εώςμίως 
Ῥταερεῖ Σμερδνῆσι γαμϕφηλῇσιω η . Ε» 
δ. 449. 17. 

Ὑς. 1435. ἀνθρώποισι δὲ» Θεῶν διδόντωνο 
εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν. | {.εΠΙΠ5 84Π6 διδόντων 
ης! ὦὠγόντων " ἵπ Ώυπς ἴαπεη Π]αά 5ειι- 
5υΐπη οαρίεπά η νἰάείατς οτι π]πίτηἜ 
ετεάμ]αη Τπεδεα «οεεανείαι Ύεπιας. αιϊ 
ας Ἱπιρε]]επτε ρεεσαγεταῖ Ίπ Βἰμππ. Αριά 
«εζή. ΝΙΗ «. ΤΠεὺ. Υ. 795, 

Θεῶν διδόντων » οὐκ ὢν ἐκφύγοι κακά. 

δἱρηϊβεαϊυσ ο ) 1) 122Αέ [ανοβέ, αἴαμε 

ΝΙ5Ι πι ο656ῖ αιιάαςκ ππηταξίο ο. 

ο 

1] 

ΕἘ, 

219 

ΙΠ Ρεῖς, Υ. 904 

"Ὅμως δ᾽ ὠνάγκη πηονὰς βροτοὺς Φέρεινν 
Θεῶν διδόντων " 

Εὴὲς ηαἶσ οαηιέζως Πεγγε 107 /έδως ετὲ 
πεεέμοε. Φοββοσέ Οεάῖρι5 Ρεεςαδ5ο αιιῖς: 
ἀεπι δὲ {αἴετασ» 5εᾷ «Γλὴ ἐριῤοογίῤω»: 
ΠΙΟΙΙΠΙ» Οεά. Οοἱ. ν. 9905, 

Τοιωῦτα μὲν τοι καὐτὸς εἰσέβην μακὰ ν. 
Θεῶν ἆγόντων. 

εδίαΙε Ἠος ἵπ ἴα]σαδ ρτορῆπις νεΙ6' 
Τβωςγά. Η].. ο. ΤΝ. Ε. οὐχ οἳ ἔπόμενος 
αἴτιοιο --- ἀλλ᾽ οἳ ὤγοντες ἐπὶ τῷ μὴ ὀρθῶς 
ἔχοντα. 3ΠΡεΙΡΟ5 αἱίοδαε Σ4ΕΙΠΟΓΟΦΟΒ- 
εις ἵπ Ῥοεπαπ ἵπιρε]εῃς ἀῑείτας 1]]ας 
ὤγειν. «Χεποββοη. Κ.Α. ΥΠ. Ρ. 5939.39 
ὃ θεὸς ἴσως ὤγει οὕτως» ὃς τοὺς μΕεγΑλήγο- 
ρήσαντας --- τῶπειῶσαι [βούλετοι. «ΟΠΕ». 
Ἑλλ. ΝΙ. Ρ. 941. 95. «Ιοµγσ ο. 
Τ,εοςΓ. Ρ. 150. 15. οἶμαι θεῶν τινα αὐτὲν' 
ἐπ᾽ αὐτὴν ὀγαγεῖν τὴν τίµωρίαν. «ΟΠΕ. {γ- 
«5 9. Απάος, Ρ. 115. 1ο. --- Ομ 5ε-- 
αυ ἵτασ Γωγῤρίαὸς νεῖδαπι 1435 τερρεχὶς 
«ἄμοίο Χρ.Π. Υ. ἐδύο 

Ἡς. 1457. Καὶ κχαῖρ ' ἐμοὶ γὰρ οὗ θέμις 
Φδιτοὺς ὁρῶν Οὐδ᾽ ὄμμα κοαίνειν θανασίµοι- 
σιν ἐκπνοαῖς. ] ΠΗ]ςο νε]ἰεπι Γλίλπα 5ιιὈ5ε]τίδο- 

δεῖ: 5641εῃς οετῖθ ΥΕΙ55» αμῇΙδοΙΠΩΙΙ6: 
οἳτ, Ερει ἵηπ πο 5είε» Ιεεῖας ἴ8ιπθῃ. 
«{αοίογέ ἀταπιατὶς Χρ. Πο. Ιοῖ εδι δφ9:: 5εἀ 
αοΊ πμπο Πος πιεπηηῖ πε Ίεσετε, ας” 
5υηῖ 1η εβάειη τας, Υ. 1649. 

ΣΩ Φίλτατ’ ἀνδρῶν» (καὶ θανὼν ἐωοὶ δ) ὅμως: 
Τῶν Φιλτώτων ὧεί ᾿ ἀριῤμήση πολὺ) 
Χαϊῖρ᾽ ' ὕστατέν σε νῦν ἐγὼ προσφθέγγομαι.- 

αια]ία Ἠϊο πε Πϊαπαπι αμἱάεπι Ττασίσαιη, 
ἀεάεεετεπῖ. ----- Ότο Φύθιτοὺς, κνεκροὺς φ. 
βεπιίπαε νοεῖδ ΙπῖετρτείαπεηϊΙῃ» Ρ[ᾶθς 
θεπι Οοᾶἁ. Εἶἰοτ. ετ ἆπο Ρατὶειπῖ. 
Τπ' Παπς φεπτεηϊίαπι Εωγέρίάς Αροϊϊο ἵπ 
Αα. ν. 599 

Ἐφὼ δὲ, αἡ μἰασιά µ ἐν δόµοις κιχ"ο- 
Λείπω μιελώθρων τῶνδε Φιλτάτην στέγηνο 

Πϊο ἵπ- Φ6ο]ῖδ τῶνδε Ιεσίτατ ἵπ Ιδείς. 
Εεειίας δτατιήτ φορήσείς Ότεοῃ ἱπ Αητίςρ. 
γ. 10055 

µ-- 

5 
αν 



1.. 60. η9ο 

ή εὖ νὰρ οἶδ ὅτι 

Θεοὺό µια]νειν οὔτις ἀνθρώπων σθένει. 

Νοδίτηπῃ οκ ΗἩρρο]γίο Ιοεῦῃ Ὀἱς αἲ[ῖσῖε 
Ειωαίῤέης η Ἡ. Π. Ῥ. 1197. 9. εἲ αἆ 
Οάψ85. Χ. Ρ. 7020 49. Ὀυί παρεῖναί» 

αἲτο νεκροῖς τὸ θεῖον οὗ θεμιτὸν ἐνόμιζον Ἔλ- 

λήνες ο ὅθεν καὶ ” Αρτεμις» ἐκλείποντος ἵππο» 

λύτου παρ’ Εὐριπίδη» ὑποχωρεῖ. --- Εωγὲ» 

φίαές Ἠππο Ίοεπῃ εἴεραπῖετ αἀπιοιητ «4ε- 

ἠἱαηως ἵπ ορετὶ ἀε Ῥτονϊάεητία {ΤΡΙΠΕΠ. Β 
το» αιοά εχ]ίυει ή: ἵΏ Υ. Φιλήμων. 
ἹΜατταευς Ἱίς Ρ/ή]εποι Οοπῖειδ ρ]5 
αἴναπι ΠοΠασεΠΒΓΙ15 1Π δοπ]πῖο πονεπι νἰ- 
ἀϊδεε ριε]]ας ἄθά{διις φας εχειηῖεςς εδ” 
σαπι οἩτ εχϊτεηϊ χοσαῖαξδ ἀἰσίδδε, μὴ εἶναι 
θεμιβὸν ἀκοῦσαι αὐτάς. Ὠεο ΠΙΟ Ροδῖ 
φοΙΏΠΙΟ Ἠριταῖο», Ρἠ{ᾖεπιοῦ ὑπεξέσχενο ἐν" 

ερ ε γα: δὶς Ιρὶ οοιΓΙβεΠάΙΠῃ 65565 
το ὑπερέσχε» Ιαμεδῖτ νεῖ ωέόαηι ας ἴπ 
νοεα εοπιραταπῖ ς φιατυῖτ Ἰίαας «4{ε[ία- 
259 δει θεπτὶ ΠονεΠ Μιιδας αἀ[ᾳῖσςα 
Ρ/Ιεπροηέ. ἀἰστεβδας ο πι Ίοτα ΓαιΑ]ἰ5 ἵπ- 
βίατεῖς Ίδο αζάῑἴα τ8ἴΓΙοΏΕΣ Θεοῖς γὰρ οὐδαμῆ 

θεμιτὸν ὁρῶν ἔτι νεκροὺς» καὶ ἐὰν ὧσι πάνυ 

Φίλοι» οὐδὲ ὄμμα αχραίνειν θωνασίμοισιν ἐκ- 

πγοαῖς. εΧ απίοιας Πτεταιη 5ἱ ἀεπιαδ.» Υεῖ- 

85 τοάιοἰτ Φρα αἀΠϊβίτις 4εβσπο » 

Οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν θανασ/µοισιν ἐκπνοαῖσε 

υ]είπια νοιρα ραεπθ οπάεπι Ἱερευαπίις 

αρυά οωέζαα ΊΠ ν. Θεμιτόν υὈἱ «{επ. 

Ῥογίως νετοι5 Ἰαίετο Ἰαιηρίσος 5Ιβδρίεαρᾶ- 

τυτς απίδας. ἴαίπεη τες αὐθιπιῖςδες 

τεσιϊιμοπάϊδ: τἰάεῖ 46Ππποῦη δογ σε 

215. απὶ νετ Πε Ιαπιρίεον αιιαεδῖνε. 

τῖτς Ξωήρεάεξ ταπι νεῖδυς» τοάεπι Ἠ]ο 

Ητετῖς φο1ρῖῖ» ΠΟΠ Τεςοτάα{Π5. 

Ὑ9. 1441. Μακρὼν δὲ λείποις ῥᾳδίως ὃμι» 
λίαν] Δίς Ἱερί νετοις νἰάείιητ εἲ ἵπ Οοᾷ. 

Ῥατῖς, εχ νασῖς Οοάά. λείπεις εἀϊάϊι 111" 

αγανέωσ. 1ὰ Οοὰ. Εἱοτ. ευ Ιηγεπίδθεῖ » 

Μακρὰν δὲ λείποις δακρύων ῥᾳδίως ὁμιλίαν ' 

{ε,. {ου Ἱερεπάπίῃ θΗβρΙεβΡαΙΗΣ» Μα: 

κρὰν δὲ Ἀείποις δακρύουσ᾽ ὁμιλία. 9εὰ 
Ίαοτγτηα» Ρτοξυπάετε Ώεος ποῃ ἀθεεῖαί » 

Ίρφα Όίππα ἴθδῖε Υ. 13069 κατ ὄσσων 

Σ’ οὐ θέμις βαλεῖν δάκρυ. Ομα νυ- 

σηῖμτν νεϊδαπι ποδια Ἱερίδοε γυἱάείας 

ο 

ὅ. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ 

Αα εεπριοτ 0αηιαζή; Χρ.Π. ἨὈ] γετευς εεξ 
8515 

Να) »ναὶ. βλέπω κλίναντα πάντιμον κάρα» 
ἸΜακρὸν λιπόντα ῥᾳδίως ὁμιλίαν. 

Οιμά Ίἴαφμε ὃ οἳ δεπῖρδίι Βωγέρίζεος Μα» . 
κρὰν» μακρὼ Υἱἀευίεμς ΙπτεμΙρεπάα συνή- 
θεια» Ίοηπσα αὐαΙπ Ώεα επι γεμαϊοτα 
ιο Ριάϊσο «Ἠαμεταῖ «οΠδεῖτιάο»ς αἴᾳμθ 
α4εο Ηἱρρο]γίις ορίαδδες» ΙΙ» Π]ὰ 5ε [α- 
εἴ]ε Ώεα εχκο]νετεῖ, πεαιιε δῖ ἀεδίάθ« 
το 56 πασείατεῖ : αυοά εαυίάεπι Ί)εα 
πιπας ἀἱρηιπι Ιμάϊσατεπ, Ὑἱάετατ πιῖ- 
ί Ρροβμ8 Πὶς θυἱ5 αἆ ]ίπ]απι Ώεαε ἀἱο. 
ταπα. τεδρεχίδδε: ]ΙΠΙΗΠΙ να]ε ἀῑκετας 
Ηιρροϊψιο ΡΙαΠᾶ» αἆ ουίμς Χαῖρε ΤΕΡΡΟΠ- 
ἀῑι Ιδίίδ. 

Χαίρυσω καὶ σὺ στεῖχε» παρθἐν᾽ ὀλβίας 

οὗ ἴδια ὮΏ6δε, δἳδί [α5 655ε Περαβεῖς ὄμμα 
αραίνειν θονασίµοισιν ἐκπγοαῖς » ἀῑκίδδε δι. 
βρίσοι ΗΙρροΙγτιΠ1» ΠΟΠ Μακρὰν. δε 

Μιαρὰν δὲ λείποις ῥᾳδίως ὁμιλίαν. 

(0211046 Ύεέγὸ γεζζωαν Μπο οοέίώ 
{914413 9 5ἶνε Ίηπς {0013 10 1203 
εώάσνεγε οὐ αγλΠαμάωη: Μιαρὼν 18εῖ]θ 
ροτιῖῖ ΤΠ μωκρὰν ἀερεπειαζε» Ἡῖ 58ερε 
μιαρὸν ΓΤαΠδΙΙΕ Ίῃ μµικρὀν. Δά Βϊβπαπι η 
Γ{ρίάν Άιρε αριά Οεπεμίε «ελ, 
ΦΙΤΟΙΙ, ΝΗ, Ρ. 841. ὃς 

σκῦλα μὲν βροτοφθόρα 
Χαῖρεις ὁρᾷσα ο καὶ νεκρῶν ἐρείπια 
Κού µιαρά σοι ταῦτ᾽ ἔστιν᾽ ' εἰ ὃ᾽ ἐγὼ "τεκομ 
Δεινὸν τόδ ἡγΠ. 

ΟΡΕΙΑΤΗΠΙ ΕΠΙΓΟΙΓΕ μικρὰ Ἱερίτιτ ἵπ Έχο, 
(γοξ. ϱ. 375. Μιαρὸς ΓΑΙ/εΠΟΗἑ Ῥτο µι" 
κρὸς τεδεϊτιῖ Δεμέείως Επι, Ῥ. 113. εἲ 
μιαρὰν λίθον (αἰ/ηιαεῄο» Βρ. ΥΠ. 

Ὑς. 445. Λύω δὲ νεῖκος πατρὶ» χριζού- 
σης σέθεν '] Λύσω Ἱερίτατ {ῃ Ρατίς. Ιπ αἰῖς 
ςἱ Ιεσετετισ» ΕΟΙ54Π πε Ἠίς αῑάεπι ε5εες 
τεοϊεπάμπι. Λύω Ρταςῦεῖ εἰ ὨὈταπια Ἆρι 
Π. ν. ὃσο» 

Στείχουσα νῦν ἄπιθι» μῆτερ παρθένε ' 
Λύω δὲ Πέτρῳ σφάλμα » χρηζούσης σέθεν" 
Ἱαὶ γὰρ πάροιθε σοῖᾳ ἐπειθόμων λόγοις. 

αυῖ 



ΗΝ ΕὉὌΕΙΕμιρς αΕΓτΡΡΟΙΥΤΟΝΜ, 891 

απῖ νετςυς εδε αρυά «Βμγέρίίση ΦΕΦΙΙΕΠ5. Α ἀτα πιοΠίτι]α ἵπ «7εῇ, Αραπι. Ψ. 1209 
---- Ιπ ο ἁταπιατε Υεῖδι5 09ο. Αἴ» 
αἶ. κατ ὄσσων κιγάνει µε ἤδη σκότος" εδ 
Ἠίπς Ευτρίάεις 1444. 41Ο τυγχάνει Ρετ- 
Ῥεταπῃ ; Ἱεβῖτατ ἴπ Ε]στ. Οοἆ. ῥρτο κιχάνειν 
Ῥοτυιη]α δι Ποπποτίσα ἄε πιοβεπριης, 
7 γρήῇο, Δεηεγὲς ΠΕ γέρο ο/η11 οὐ» 
εἰ» Άεπ. ΧΙ» νΥ. 821. σκοτεινὸν ὅεμά µου 
αρύνεται., Αἰςεσής Εγὲρ. ν. 9ὗ5δ. Πο- 
πιεγίς τη αΠΤεΠΙ Κιμάνειν» οθ15εΗήν ἄδ' 
σεζφμὲ εδῖ ετ Βαωγέρίαής εαάεπι αἀπιοίτυπι 
Φιτυσίυτα ἴπ Αἷς, ν. οὐ» 477. δΙΡΡΙ. ν. 
πούο. «Ηε]επαε ν. 6οδ. δορἠ. Α]. ν.57ο. 
Μέχρις Ἑν μύχους κίχωσι τοῦ κώτω θεοῦ. 
Πὶς ἵηπ «{ετοβγ ΟΠοξβρΠ. γΥ. όρο. Κιχᾶ- 
ψει δέ µιν Ἑρμπε νἰάεΙσει ὃ πεμπαῖος 5 
φίνε π]ορτ. Ἱπεειτς αρΏά /οὐσεμη ΕἱοΓ. 
Ὁ701. Ῥ. 1095 

Ἠολλάκι δ/ιοτῆτα Φυνὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων 

Β 

Ἔρχεται. ἐν ὃ᾽ οἴκῳ μοῖρα κίχεν θωνάτουι 6 

01ο: εἰ Γησσος οὐ5εφι2/4 γήΓ 9 

«Ε]ογαίίως Οατπι. Π. Ο, ΙΤ. 14. α0ἳ δ]« 
πποπ]άεα ἀθάίτ ῥΙππιας Δ/ς ΕΠΙΕΠ" 
Ἁαία» 

Ὁ δ᾽ αὖ θάνατος ἔκίχε τὸν ΦΥγόμαχόν. 

αριά δ/οζσεµ επΊπι ἵῃπ Ιδτῖς ἔφικε νυ]σα- 
ΤΗΤ Ρ. 500. 93. (01. Ρ. 4857. εὐία5 Ίοςο 
Βετὶρδιτ ἐφῆκε Λύμγείως Ν. Τ,. ΤΝ. ς«. ο. 
Φπιοπίάεα Ρταεςιαητῖδς. αγαπάω ἃ 
φοηπ]εσῖησα τεῖταἩετᾶ ΡοῖΠ]εταΏζ. 

Ὑ5. 1445. Λαβοῦ πώτερ µου» καὶ κατόρ- 
θωσεν δέµας ] ΙΠ Χρ. Π. ν. 134105 Λαβεῦ» 
λαβοῦ νῦν. καὶ κατέρβωσον δέµας. ΡΤΟ αἴρετ᾽ 
εἰς ὁρθὸν πάλιν ἵπ Ττομδίη ν.4ό5., (6οἆ. 
ἀατ, ΕΙΟΣ. αἴρετ εἰς ὀρθὸν δέµα». δεὰά νυ]- 
ραῖαςι φεπίπασι Ρυῖο. -- Ψετει 5εα. εἴ 
1454 τε]ῖααῖ "Ὥμοι: υὈἳ εταῖ ἵπ Οοἆ, 

«ξατ. Οἶμοι". αιοὰ 51ρτα Ροςηῖ Υ. 1491. -- 
Ψς. 13447 "Ολωλα» καὶ δὴ νερτέρων ὁρῶ πύ- 
Ας. ο] εετ]οῖ 4αοφυε ροταῖϊῖ κ ἤδη. 5ς- 
Ῥτα Ύεπας Ίοπι ἀϊχεται ν. 57. Πἰρρο]ψιο 
«ὀνεωγμένας πύλας "Αίδου. απΠρίι εἴ Ίβες 
ᾖοὖο ἀϊρηιας Ιπίετρτες «4. ο. Ρ. 433. 

εδεά εοεε οἷγας οζγεεγίς γίῶεο οτε» 
.. 

δέπέεεα Ἠεῖς. ἵπ Οεῖα ν, 1998. (α5511- 

“ 

Αἱδου πύλας δὲ τᾶςδ᾽ ἐγὼ προσεννέπῳ. 

Ἡγοσαη: Οτασεῖ Βοῦτας ψερτέρων εἲ Φῦιτῶν 
εἰ σκότου πύλας ' Αἴδα πύλας εἴ ᾽Αίδουῃος» 
1,ατηϊ, ος «{εεγοηέςς {σ [)11ῆς 
γεἰ Ογεί; Ι.ειδὲ ρογία»: ΊΤΑέοεγ«Η » 169 
τὸν ἸΑΐδαο πύλαν (ναὶ ) Μοίρας ἀραξεῖ. 

6. 15ο. Τί Φῄς; ἀθίής αἵματός μ᾿ 
ἐλεύθερον» ] Ἱπ Ῥατ. ετ Εϊοι. ἵπ ἀμοριας 
εἴῖαπι ας Οοάἁ. Ἱερίτας ὠφήσειο. Πίο 
αμἰᾶεπι Έπίπταπι Τεπρυς ΠΙΙΠΗςδ «ΟΏνε- 
Πίτς φεά ἆε ἀϊσετο Ίαπι 018 Εἶρ5ο 588- 
Ρίι5 εδι ἵπ Εγέρίάεέσο Οἴμα» τί λέξεις» 
--- Ἱπ νείςσα οαὐὶ Ρταεςεᾶἰζο ἐπεί σε τοῦ 
ἐλευθερῶ Φόνου" Οοᾶεκ ἆαῖ Ἔ]οτ. Φέβου' 
Βε Ίῃ Βωγὲρ. Ηες. Υ. δ6ό5. Ἐγώ σε θήσω 
τοῦδ᾽ ἐλεύθερον Φόβδου. ᾖοο ἔε ππέίω {ἰδεγα- 
ῥο. 5εὰ οἳ αἰτοτιιπι ή {οτε} Επεῃ. ν. 
όο6» ἡ δ᾽ ἐλευθέρω Φόνου. 14175113 ἄερο- 
2έ7ε, 9ΩΙ8Πι αἱ παπι δεεῖαῖ, ἐλευθέραν 
θύρσου φεῖρω µεθιέναι αῑχῖι ἔμγ. ἵπ Βαεσῃ. 
Υ. 959. θεσφάτων ἐλεύθερο, 5υηΠῖ ἵπ ΕΠΟΕΗ. 
ν. ιοούό. οΓᾷεµίο /οΏ εοᾶοιέ: ἐλεύθεραι 
αἴγες ἀρότρων Δριά «Ζεπούῦ. Οεπι. Πίς 
ΡΙΟΥ. 6ο. 

Ὑ9. 1454. ΤὮ μοι» Φρενὸς σῇε εὐσεβεῦε 
τε κὀγαβῆς. | ἴπ Ρατ. 0ο. νΥῖσε τοῦ εὖσε- 

Ὦ βοῦς Ιεσίτατ εὐλαβοῦς' εττοτε ἀεδοτί δεῖ : 

Ε 

τῖδν απ νίτος Ρίο 5ασρῖης Ίπ Γ10τῖδ ῥ8- 
οτί ἀῑετος Ἰεσεῖαῖ ὤνδρας εὔλαβεῖς. δεὰ 
ος αδα νετετίοις νοκ ἴδῖα ΕμΙτ ἰσποῖα., 
1η Χρ. ΤΠ. νΝ. εδῖ ὁοι. Οἶμοι Φρενὸς σῆς 
εὐνενοὺς τε κἄγαθῆς ' απαῖη Ἱεετίοπεπι 5ἳ 
Οοαΐσες αὐβτπιατεηῖ ΠΟΠ 5ΡΕΙΠΕΙΕΠΙ. --- 
Έσι ἵπ εοάεπι ὤ}απαίς ΟἨτὶδῖ, ν. ὃοος 
Σης εὐσεβείας Χκῴγαίῆς Φρενὸς πάρινο 
αὔειις υδί Ιερίτιι Ίῃπτοι Ε,απρίάεος 54ρτα 
1419. πια]]επι οπῖδθυπης ἹΠρηπίς εμῃ 
Πϊς εαάοπα {8 εὗας Ιαυάειι 4 Ρραΐτε 5ο Ιοξ 
«ο ἀἰεθητΗς, 

6. 1455. Κρύψα δέ µου πρόσωπον ὧξ 
τάχος πέπλοις ] Οιϊά Ἠϊπς αἱοί Ρείςµαᾶδε. 
τὶτ ΔΛ. Βεμέρεῖις ἵπ Ερὶς. αἆ 7ο. 14/- 
ζέμπῃ Ῥ. 315 αλ οΙ ἴαπι Τι ἀῑειαπ: πηῖ- 
Πὶ. ςἵ ῥΙπΙΠΙΟ νίτο Ἱΐεοι οὐίοφυί, ΠΙ)1] 
Ίπεδςσε Ίμις νειδηί νἰάετατ» εις Ἱπὰς 

Τι η0. 



ω) 

ποίπεΏ Ιπάετοίητ Ττασοεάῖαε: πμ! επίπα Α οδοί αριά Τταρίσος οὐνίωπις πἱήπιαπε 
οοπιπεί Πὶδί ποτεπι απιτατίςςίππΗΙη απο 
οααγετα νεςδῖε ἸΙπίθεῖα ΤἵερεεβαΙίςΣ ἆἄε- 
ξογππαῖα {αεῖες Ρταεδετῖπη νε]αραίατ: αἲ- 
ας θ6απι ΙΠ τεπι ΡτοῖηἩτ δες 6. 6ωῤε- 
σω Οὐς. ΙΤ. ε«. ΙΧ. ᾖ[εεθρῖα νυ]σο 
ςεοΠςιετυάο 886ρο Ετασῖοϊ εοπιπεπΙοΓᾶ» 
τπτ Τεσοπιθσδα ἄε Δ]αοϊ5 οαάανειε 11 
δορἠ. ΑΙ. ν. 927. 

Οὔτοι θεατός ' ἀλλά ψιν περιπτυχεῖ 
Φάρει καλύφω τᾷδε παμπήδην., ἐπεὶ 
Οὐὗδεὶς ἂν ὅστις καὶ Φίλος τλαίη βλέπει. 

ἆε Ῥοΐψπεπας εαάανετε ΑΠάΤΟΠΙΒΕΠΕ Ίπ 
{μγὲρ. Ἱτοαδίη ν. όο5» 

Ἔκρυψα πέπλοις κᾠπεκιψάμην νεκρόµ. 

Ἠ]α πιειαπάα ἵπ. Έτ. ες, ν. 43ο. Ἱζό- 
μις ᾿Οδισσεῦ» μ᾿ ὦμφ.θεῖς κάρα πέπλοις. 
ἵπ Ηεταε]ιόϊς ἈΙασατία ν. 56ο, σῇ νὰρ ἐν: 
θανεῖν περὶ Θέλω" πέπλοις δὲ σῶι ἐμὸν 
κρύφον παρών. εΟΏΕ. Ἐ]ες. ν. 1907. -- 
Ἐκ πΠοςίτο νοειδα 5Η ε[ογπιανῖτ (ομαὲ- 

107 Χρ. Π. 1461. 

Κρύψατε φοῦν πρέσωπον ὡς τάχος πέπλοις" 

3ἱ14ε ν. 1473 ]οδερΏιΏ Βεπαίοτεπι ἁ- 
ερηῖεπι {[αοῖι ππὰὲ ὨαιβδεΓξ ποπάαπι ἀ8- 

Τεχ! : 

δοὺ καλύπτρῳ τᾷδε σὺν κρύπτω κάραν 
Τάδ αἱμέφνρτα καὶ κατήυλακισµένὰ 
Μέρη σὰ καὶ µέλη πέπλοις καμεῖς οκέπω᾿ 

Ἡ9. τ4ός5. Πολλῶν δακρύων ἔσται πίτυλος" 
τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιεπενθεῖς Φῆμαι μᾶλ- 
λον κατέχουσ».] (αὐσπως ἵπ Ε]εβία αρ. 
Φ οὀσεἰέζα 

Λαῷ γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερὀφρονος 
ἀνδρὸς Θνήσκοντος. 

Αά νοσεπ πίτυλος» ἀθεῖες αὐΠίρίταπι 

ΓΕωγέρίας, Ἠϊε Ἠο εΠαπι τεδ.Παη ατα » 

1Π Ῥατ. Οοἀ. αἀδετίρία δὐτπι ΙΠιεγρτείᾶ- 

ἨνΕΠΙᾶ » ὁρμὴ ο» Φορὰ » πλῇηθος. "--- Μι 

πὴ5 Ρτοῖσταπι εδῖ» εἲ Πεδείο 8π εδουα1ῃ 

πα 1 

(ο 

Ὄ 

ιο 

Ν 

1.. Ο. Ν. ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΣ ΤΙΝ ΕΟΒΙΡ Η:ΡΡΟΙ. 

Ἠ]ηά Φῆμαι κατέχρνσιν: (στοίέως υ]ἶπιδ 
1 αιἶπα {Εεεῖ: Λία πισςΗοω ᾖωοίς 
βγοεεγώ» Λ4αἰογ ϱμοφμε Γαππα οεεῦγαΣε 
μας Ί]]α ᾳ«ποαιε σετ ἱπτετρτειατίς {- 
ο. αγ Ίπασηα γἱ ϱτο/ἀπάείωγς ὧε 
7166107 επ γάγοΙ ἐεγήήι ᾖο” 
μο5ο ἅι ἄἆωγαπε Γαηα ΠΙώΛΙΗΠΟ ῥέΓΟ)Ε. 
ὀγεο. Η. ῥιερβαπως Τ. 1. 6. {. Ρ. 
1945. ). ο) Κατέψειν ἀῑείτατ λόγος ΙΠῖθί” 
» υπ, Ὁτ Τ,αϊῖπε 56ο Ιπνα]μίσ5δε αζ 
» ετοπι Έππια οδεϊπμσδες ----- Τα. 
» εγἀ. Ι. ὅσον οτε ποιητο) εἰρήκασι», καὶ 
» ὁ λόγος κατέχειο᾽ Ρ.9. 91, Ῥ. 19. 
465 ὑποδεέστερα ὄντα τῆς Φύήμης» καὶ 
τοῦ νῦν περ αὐτῶν δι τοὺς ποιτὼς. 
λόφου κατεσχηκότος ' {Παρέα Γαπά, 6ὲ 
2ΗήΠΟΓΕ9 (μέ /ΙΕΠΟ {6 βοξίας ας εί 
Ρεγεγεζαἠ. «4πάοείάες ἃξ Μγδι. Ρ. 17» 
195 κληδὼν ἐν ἁπάσῃ τῇ πόλει κατέσχεν. 
ὅτι Ἱππόνικος ἐν τῇ οἰκίφ ὠλιτήριον τρέ" 
Φει. οἴηιὸ Ίτ να]σο 4ποφμε Ιοᾳυερα!” 
ΕὐγΣ. Ζεμοδίως Οεπι. Υ. Ῥτ, 638. Φήμη 
τις κώτέσχευο ---- ὡς θησαυρὸν κατᾶ- 
λέλοιπε. πο ποππἰΒΙὶ ἀῑδιαι ἵπ ὁσλοί. πά 
Εκγὲρ. Όἳ. ν. 8ο. Ἡ πολλὴ δύξα κατεχεε 
μὴ ἐλβεῖν τὸν Αἴγυπτον εἷς "Άργος. Ο πετ 
{απια δἶνε Όοπα 5εα πια]α εεἰ«Ότας., Ἠμπς 
ουοφῦς Φήάη ἀῑείταν κατέχει. «ΔΡἰηάαγως 
Π. {[. τὸθ. 

Ἐκθρὰ Φῥλαριν κατέχει παντῷ Φάτις. 

Ἐχ]δεῖι απαρᾶεςιίσος αἰἴηποι γεῖδας5 ες 
Ἠἱρρο]γιο εχούπεως Ῥ. 68. 39» σγοί. 
Ρ. 37. αὐἷοις ργίοςί πημὰ νίόειωσ ΕάϊΠος 
ηὶ Πηῖς Ἱπροδίτιδς 

Ὁ μάκαρ  οἶχς ἔλαφες τις 
Ἱππόλυθ Ἡρως. διὼ σωφροσύνηνν 
Οὕποτε θνητεῖς ἀρετῆς ἄλλη 
Δύναμις μείζων ' ἦλθε γὰρ ἣ πρέσθ᾽» 

ἩἨ μετόπισόεν 
Τής εὐσεβίας χάρις ἐτθλή. 

Ίπ πας Ἐαπίοπο δὶο ρβτοεπήασαπι θΏ85 
Ραεριίσα Ὀαρδί Ρ{αςσσάεΓθ Ροζμεταῖ, 

1 5, 

ιο] 

{εει]ο- 



Γιοείοπε (οὔίουηο {Ιογοπ((πὲ οἱ Ραγίπὲς Γάῑδο θα ῥγίπιαε 

Σἱογεπέ. Φ:14ο ἵπ «4ἀποίαιίοπίδις ἐπ Πέρροίγέιωπι ποτε 

μετα Ἰπεπιογαίᾶο , μίεγαεφιθ οὔιπέδ 1{ἱ0δῶθὰ 

ν8. 

Ὀό Ε]οτ. Πανδίονος προς. 

95 ΕΙΟΥ. αἳ Ρατῖς. Ἔ,. ἔ. ἔκδηλονο 

34 Ἐἰοτ. Ἐπεὶ δὲ .λοιπὸν Κ. λ. χ. 

49 Ρατίδ, σύνοιδε, ΕΟΓ. οὐδεὶς οἱ κ. ο 

41 ΕΙοΥ. δεῖ π, 

45 ΕΙΟΓ. κὠναφανήσεται. 

75 ΕΙοτ. Φέρβεις (βροτᾶ. 

ὃς ΕΟΓ. Σο) δὲ καὶ ξύνειμίε 

πολ Εά. ΕΙ. ἐωβροτοῖς. 

194. ἘΙΟΓ. ”Αλλοισιν ἄλλώδ. 

1ο» Ρατ, Εὐδαμιωίοις. 

{οο Εά. ΕΙ. Σ. µ. τερπνῶν. 

11ο Εοτ. καταλήψειν. 

190 Ε]ος. 6ἳ Ῥατ. κατέβαλ᾽ ὅθεν µ. αν. 

139 Ραΐ. δεσποίνῶς. 5δΗΡΙὰ 5ο1ρί, --- ὤγο 

190 Ε]οτ, εἰ Ρ8Τ. Κρυπτῷ πένθει. 

149 Ρατῖδ. δύστηνον. 

1452 Γ]ου. ἐκ πτανός. 

151 Ε]οτ. ἢ π. τῶν Ἑ. 

159 ΕΟΤ, τὸν εὐπάτριδα. 

150 Ρ4Γ. κοίτης. 

189 Εὰ, ΕΙ. σφάλῃ. 

184 Ἐὰ. ΕΙ. Οὐδὲν ὠρέσκει σοι τὸ π'. 

1099 ΕΟΓ. όνος ὤνάπαυσιφ. 

192 Ῥατ. κρύπτειν ν. 

194 Εὰ. Ἐ]. πΙα6Ο» ταῦθ) ὅτι τοῦτοι 
9οο ΕΟΓ. εἴ Ρα, πρόσπολοι. 

γ5, 

9ο7 Ρατ. Μοχθεῖν βροτοῖσιν ἄν 

900 Ρατ, ἀρυσαίμην. 

911 ΕΙοῦ, Λειμῶνι δὲ Κλο 

---- Ῥατῖς. ὦναπαυσαίμην. 

915 Εἰοτ. Πέμπε μ᾿ εἷ ὂι 

915 Εά. ΕΙ. βαλείαις. 

919 ΕΙοτ. θωΐξαι. 

99ο θὐθδί α Ε]οτ. Ο0οἀ. 

- Βατ. παραχαίταν ἕανύὴνε 

901 Ρ4Τ. ὅρπηκ᾽ ἐπίλογχον. Ὦ 1. Εἶ ὅρπαικ” 

ἐπίλοφονο 

999 ΕΙΟΙ. ἐν χεροῖς (έλοσο 

9941 Ε]οΓ. θαυμαζόµενα. 

9943 Ε]οτ, Νῦν μὲν ὄ. 

950 Ρατ. εἰργασάμην. 

941 ΡαΓ. ὥτῃ. 

944 ἃ Εἶοτ. αὈεδῖ (οἱ, 

945 ΕΟΓ. δάκρυδο 

947 Ῥαγ, φνώµην. 

οσο ΕΟΓ. πότε μὴ θάνατος. 

959 Εά. ΕΟΓ. Πολλὰ δὲ διδάσκει μ᾿ ὃ Τὺ. 
λὺς βίο. 

955 ΕΙΟΙ. μυελεῖρ. 

οσύ Έ]ου. "Αλυτω (ρ1ο Ἐὔλυτα.) 

ο5δ α ΕΙΟΙ. αὐεδῖ μίαν. 

950 Ῥαΐο ψυχὴν. 

ούι ΕΙΟσΓ. ὠτρεκὲς. 

Τια 97ο 



Γιεοίοπες (οαέοιπι ρἰέίοδαε ρῥεταέφιε 

Τδ. 

ο7ο ΡαΓ. καὶ λύειν { Ρ5ο καὶ κλύειν. λ. 

973 ΕΙΟΓ. σιγῶ ταδε. 

970 Εά. ΕΙ. ᾖδη πῆμα». 

989 Ἐ]ΟΓ. Ἱόσον πυθὴρ τῆςδε. 

οὓς Ἐ]ογ. ἀρήσω. 

--- Εά. ΕΙ. ἀνήσω γ᾿ οὐδὲν νῦν π. 

980 ΕΙΟΓ. Λάθωμεν ἄν κ. σὴ ἡδίήν Υ. 

903 ΕΙΟΙ, γνώμην δδόν. 

901 ΕΙΟΓ. Εγνωθ’ ὅ. σ. µ. καλὴ τά» εἶπ.. 

903 ΕΙΟΓΣ. νοσεῖν. 

301 ΕΙΟΓ. μοχθοῦμεν λόγους. 

5ο ΕΙος. ναί τ᾽ οὗ πείθεται. 
εο5 Εἶοτ. Γ/νον᾿ Εά. ΕΙ. ΤΙ ϐ.. 

819 ΕΙοἵ. αὖθι λίσσοµαι» 

319 ΕΙΟΙ. ὠπόλλυσιν. 

930 ΕΊΟΓ. εἰς ἁμαρτίαν. 

990 ΕΙΟΤ. οὐ γὰρ εἶσι μ᾿ ἁμαρτεῖϊνε 

η 39ο Ρας. ἱκνουμένης ἐμαί. 

935 ΕΙΟΓ. λἐγουσά τι τιιωτέραν Φ.. 

938 ΕΙοτ. Ὃν ἔσχε ταῦρον. 

34 Ἐά. ΕΙ. Οὐδέν τοι α. 

36ο. Ρατ. γύεται. 

469 Ε]οτ. θρεο αὐλώς (Ρ1ο θρευµένας.} 

«όᾳ Εὰ. ΕΙ. σὰν Φιλίαν. 

97ο αὖ Ἐ. ΕΙ. αθεςῖ δόμοις. 

71 Ρατ. τύχι. 51ΡΙ88.--- ᾱ» Εά. Ε. τύχη. 

ο76 ΕΙοτ. Φ. ἐ. ἂν διέφθαρται' 5εὰ αἲ]- 

«ετΙρΡΙΙΠΙ εΓαῖ. ἡ». 

489 δαι. Φινώσκομεν.. 

48ο Ἐ]οτ. προσθέντες. 

«ὃς Ε]οτ. ἡμᾶς (Ρτο ἡ μέν) 

407 Ε]ου. ἔχον γε ἵ Ρο ἔχοντε.) 

409 Τ]οτ. (βουλευμάτων. 

ἀού Ῥατ. Γυνὴ δὲ π. τ. ϱ. ἐγ{νώσκον. 

407 Του. νόημα (Ρρτο Μίσημα. } 

--- Ρας. ὥστ ὅλοίτοι 

ν5, 

498 ΕΙοΥ. αἰσχύνειν λέγειν λέχη» 

41ο Ρατ. φίνεσόχι. 

42ο ΕΙοτ. ἐγὼ ἆλῶ. 

492 Εὰ, ΕΙ. θάλοντες. 

454 Του. τὶς εἴ. 

455 Ε]οτ. "Ὅταν ξυλειδῇ. 

496 Ἐ]οτ. Φράστ᾽ ἁμιλλάσθαιν 

4027 ΕΙΟΓ. ὅτῳ παρῆν. 

442 Ε]οῦ. εἰφ (Ρίο εἰ) θανεῖν. 

453 α Εἶοτ. αρεςῖ Ζεῦς. 

454 Εἰοτ. ὠνήρπασας. 

47ο Ρατ, ποτ᾽ ἂν ΡΙο πῶς ἂν. 

453 Ῥαϊ. συμφορὰν. 

4δ4 ΕΙοτ. εἴ Ρατ, δυστυχέστερος. 

455 Ἐ]οτ. Τῶν τῆδε καὶ σὺ μ. 

500 ΕΙΟς, τῶν κακῶν. 

503 ΤΟ. ὢ Ρτο εὖ. 

ςο5 ΕΙΟΓ. λέγε (το λέγχς.} 

506 Ρατ, Φεύνὼν νῦν. 

507 Ἐϊοτ. χρῆν µένουσ᾽ ὦμαρτ. (ρτο αχ. 

μὲν οὔ σ) ὧ.) 

512 ἘΙοτ. ὄνασαι ( ΡΙΟ ὄνασόαι.} 

554 ΕΙΟΥ. ἁρκέση. 

596 ΕΟΓ. πάθον. 

590 Ρατ. ἄρυθμος. 

530 Ρατ. τῆς ᾽Αϕροδίταφο 

593 Ραϊ. ἐκ χειρῶν. 

535 ΕΙΟΝ. ἝΑλλους ἄλλώσ. 

536 Εά, ΕΙ. Φοίβου τ᾽ ἐν Π. 

538, 9. Ε]οτ. ἐρῷς τὸν τῶς Α. αὐςιπὶ Ἱῃ-- 

τεπιεάἶα. 

533 τὸν αὈεδὶ αἲ Ραπσίπο.. 

659 Ῥατ. τῇς ᾿Αϕροδίτας.. 

544 Ρατ. θνητοῖς. 

54, 3 ΕἱΟΥ. ὀνατοῖς ὅταν ἔλασθ ἄτ᾽ ἂν, 
μὲν Οἱ. 

9ο 



πι «4ζποίαίίοπίδις 9 Ίεπιογαίαξ. 

Ψ5. 

554 ῬαΓ. ἔδωκεν (Ῥτο ἐξέδωκεν.) 

557 ΕΙΟΣ, Συνείπετ᾽ ὧν εἶον. 

Ε69 Εἶοι. αἶ αἶ δἱ5 ἴαπίυπις ἴει ἵη Ῥᾳ- 

ΤἱΦΙΠΟ. 

»--- Ἐὰ. ΕΙ. Ιώ µοι µδίο 

σ75 Τ]οτ. τοῦδ᾽ ἐπιστῶσαι πόλεις. 

5Τό ος. κέλαδον. 

«Τ9 Ε]οτ. πομπίµων. 

5895 ΕΙΟΓ. σαφῶςν 

505 Ε]οτ. Φίλαν. 

503 Ρατ. Τί σοι ργήσομαι. 

έολ.α Ρατ. αΌεςῖ παῖ. 

6οθ Ε]οΓ. εἰ στεῤῥῶς (Ρτο-εἴπερ ὧς.}: 

έ55 Ἐ]οτ. αὔξασόαι ( ρτο ἄξεσθαι.). . 

δοό ΕΙΟΤ. ἐκτιτομένωνα 

697 Ε]οτ. Τούτων δὲ ὃ. 

640 ΤΙ. ἐκπλυγεῖο 5ΗΡΤΑ 56Γ. Η(ΡΤΟ ἐκπονεῖ.λ 

696 Σ” αὔεθι α Ρατῖφιπο, 

ότι [Εά. ΕΙ. Ἡ- υναϊκ ἐχρην.] 
όξι Εἰοι. ὦ κακὸν πατρὸς κάρα.. 

653 Εοτ. ἐξορμόξομαι. 

ὅτι ἘΕά. ΕΙ. Καθ ἅμμα λύσιν λόγου Ἐ. 

«1ά εἓι Τράφεται ) λέγων. 

67ᾳ Ῥαγ. ἐξαλείξω. 

66 Εἰοτ. ἔσαν (ΡΙο ἔργαν.} 

ότο αὖεςι ἐγὼ 38- Εὰ. ΕΙ. 

όρο Ρατ. χ᾿ ὅστιο. 

20ο Ἐά. ΕΙ. κοὺξαρκεῦνταν 

708 Ἐ]οτ. Τρώσαντες ἡμᾶφο- 

Ἴο5 Ρατ. ἐκ τῶν ὥστε. 

71ο Τατ Ἡμεῖς (Ρἱο 'Τμεῖς«). 

στι Ἐά. ΕΙ. παρέσχετ᾽ ἐδ.. 

195 αΌεςῖ δὴ α Ῥατ]δίπο. 

790 Ἐά. Ε]. ὑπαὶ κευδμῶσιο 

796 Εἰοτ. ᾽Ανδριηνᾶς. 

745 Εἰοτ. Ἱκαύταις εὖθ ὅδον γέμοι». 

Ἡδ, 

7534 Ρατ. διαπόντιον. 

755 Εὰ.. ΕΙ. Πόρευσας.. 

759 Ε]οτ. "Η Κρµσίας αὐγὰς δύσ᾽ ὄρνις.- 

762 Ε1ο5, Πλευκὰς. 

773 Εὰ. ΕΙ. τὰν εὔδοξον -- Φήμαν 

715 Ε]ογ. Φρεσὶν. (Ῥτο Φρενῶν.) 

792 Ε]οτ. δόµοις. 

το Ῥατ. Πύλαις. ΕΙ9Σ, ὠὦνοίξαντ. 

799 Ρατ. ᾧ μο[. 

διό αὖ Ἐά. ΕΙ. 2ὐεδῖ νος τάλαιναν.- 

διδ Ρατ. τύχη, 

8ο3 ΈΙΟΓ. εἴ ῬαΓ. ὧς μήποτ’. 

83ο Εά. ΕΙ. ἀέλεα µέλεα τάδη πάθη» 

831 ΕΙοῖ. Πρόσωθεν δὲ δέποβεν. 

854 Ρατ, τώδ’ ἄναξ. ἘΙοΓ. ἐπῆλθεο. 

837 Εά. ΕΙ. θα,εἴ. 

δ48 Εά. ΕΙ. Ἔλιπες 8ειπεὶ ἵαπταπα.. 

555 αὓ Ες ΕΙ, αὐεδῖ πάλαι. 

Ώ5ό Ρατ, τί ποθ᾽ αὓδαιε δή. 

86 Εά. ΕΙ. Ἐπειφέρει θεὸς κακῶν»- 

969 Εά. ΕΙ. ὀλουμένους. 

979. Εά. ΕἹ. ἐν γραφαῖσι. 

ὅδο Εάν, ΕΙ. τλῆμεν. 

556 Εἰοτ. μιᾶς κατείργασται«- 

60ο Εἶοτ. φύγω. 

89: Ελοτ. ἀπόσχευ.. 

802 Εά. ΕΙ. πείθου. 

899 Ε]ος, εἷς καινὸν.. 

09ο ΕΒΙ05. κακῶν (ΡΙΟ κακήες}. 

ϱοΙ ΕΙογ. σῇσι. 

0ος ΕΟΓ. 

9ο!) εἴ 019 αὐυδυπῖ 8ὁ Εά. Ε]ο 

Θ1ο Γ]οἵ, (βούλεται. 

917 Ρατ. διδόσκεταϊο 

2υλοίωᾶνν 

919 Ῥατ. ἔν᾽ οὐκ ἐν, 

000 Ρατ. αἶσιν οὐκ ἔστι νοῦ. 

σα 954 



Τ,2εΙοπθς (οζίοιση φἐἱοδαθ Ρίεγαθφιιε 

ὅδε 

024 [Τ]οχ. ὑπερβάλλοι. Ἰ 

927 Εἰοτ. ὅτις μὴ Φ. Εὰ. ΕΙ. ὅς τις µ. Φ. 

033 ΕΙΟΣ. εἰς σὸν οὔσης µε. 

9:37 Εἰογ. Τ/ τόλμα τόλμης. 

938 εἴ 949 αὐδιπί 4 Ε]ογ. 094. 

042 [ αἆ Σκέψασθε αἀδειίριαπα ἵηπ Ρατῖς, 

ὠναβλέψατε. ] 

05ο ΕἰΙοτ, ετ Εά, ΕΙ. πυθοίµην. 
ο5σ6 Εά. ΕΙ προσφωνῶ. 

955 ἘΊΟΓ. τοῦτό τ᾽ ἐκσῶσαι. 

ούο Ἐ]οτ. Μισεῖν τε Φήσαις. 

ο66 Ῥατ, ὠνδράσι μὲνι 

967 ΒΙΟΙ. ἐμπέφυκαςε 

07ο ΕΙΟΙ, προκείµενον. 

976 ΕΙοῦ. παρών νε. 

---- Ραῖ, ᾖττηύήσομαι. 

970 Ε. ΕΙ. Σκιῤῥωνίδες. 

953 Ε]οτ,. ξύστασις τῶν σῶν Φ. 

1οο2 [Εά. Ε]οτ. ἐς τόδ᾽ ἡ. τεεῖε. 1] 

1Ο0Ιο ΕΒά. ΕΙ. οὗ Φρινῶν. 

1929 ΕΙΟΥ. Κρεῖσσον. 

1994 Ρατ. ἘΕσωφρένησε δ᾽. 

1ο:0 Ρατ. πέφυκ᾽ ὅδε. 

1οβ1 [Ἐά. ΕΙ. ταῦτα κάρτα. Ἰ 

τοόι ΕΙοτ. ἡμῶν. 

1069 Ρα. οὗ πύθοιμ᾽ ἂν. Εὰ, ΕΙ. οὗ πειθ, 

χού3 ΕΙΟΙ. συ χέοιω’ ὧν εὓς ὤμυσα. 

χοός Εά. ΕΙ. Οὖκ ες» ΡΙΟ εἴι 

1ούδ ΕΙοῖ. λυμαιῶνᾶς. 

1989 Γ]ου. Π. γε ἤσκήσας μῶλλον Φεύγειν 

σε θύειν. 

1081 Τ]1οΓ, ἔσε δρᾷν» 
1ο8ή [ᾳ ν. ὅμῶες Δά ν9. Τοῦή Σὺ ὃ) αὖ- 

τὸ: ] αὐθυπῖ α 00, Ε10Γ. 

1101 Ε]οτ. μελεθήματο 

1108 ὑατ. "Αλλη. 

ν», 

1119 Ἐά. ΕΙ, δεί. 

ΙΤΙΙ Ε]οτ. εἴ ῬαΓ. Είδε µοι ὃ εὖξ. 

1114 ΕΙοΓ. ὤλγεσθαι δ. 

1119 ΕΙΟΣ, καταλαμβανόμεναν. 

1195 Ε]οι. Ιόμενον. 

1198 Εά. ΕΙ. ἐπέβο. 

1199 Ε10Γ. μένα γΠρᾶθ. 

1191 Εἶἰοτ. συζυνία. 

1144 αὉ Εά. ΕΙ. αὐεδί ὦν 

1148 Εἰοτ. Τί τὀνον τώλαν» 

1166 Ῥατ. ἅρμωτος ὄχος. 

179 Τ]ος. ῥόπτον αἰσχύναντ ἐμέε 

1182 Ε]ος, πιστέον. 

1500 Ρα. πειμένην. Ἐά. ΕΙ. Σαῤῥωνικὸν. 

1908 ΕΙοΓ. Σκυθρωπὸς ὠκτὰς» Εὰ. ΕΙΟΣ. 

Σικείῤῥωνος, 

τοῦ5 ΕΙΟΙ, κολλητῶν ὄχον. 

1958 [Τ]οτ. εἲ Ρας. εἰς τὸ πρὀσθεν. ] 

1939 [ Ε]ος. εἲ ΡαΓ. εἰς πέτραν. 1 

12949 Ε]οτ. Εἰ τοῦθ) ἕως. 

ἴοἠ1 Τ]οι. ὦ πα πρὸς (Ρτο ὦ πατρὸς) 

1946 Ἐ]οτ. βραχεῖ δὴ Εά. ΕΙ. βραχὺν δὲ» 

19055 Ε1ΟΓ. κρέµανται συμΦφο[ᾷῷ. 

1957 ΕΙοτ. σεῦ πεσόντος τόδε. Ρὰ5. εἴϊασα 

τόδε» 

1950 ϐ) αὐεσῖ αὓ Εάν. ΕΙ. 

1960 ΕΙΟΤ. ἄγαις. 

1ο75 ΓΙΟΙ. Πανός. 

1289 ΕΟΓ. τε ΡΙΟ δὲ, 

10989 ΕΟΓ, κρατύνεις. 

1985 ἘΙΟΓ. κόρης "Αρτεμις σ᾿ φὐδ. 

1988 Ε]οξ. μύζων. 

13390 ΕἰοΥ. ᾽Αϕανῆ Φευκτέαν δεἰλ᾽ ἄταγ. 

1905 Ἐ]οτ. βίου {ΡΙο βιότου.) 

1996 ΡὰΓ. σηµαίνειν νόσον. 

19507 Εάά. ΕΙ, ὥσπερ οὖν δίκαιον. 



1η «4ζποίαοπίδις 7ο ηειογαίαξε 

5. 

1315 ΕΊΟ5. τε εἷς (ΡΙΟ τρεῖς) ὡρὰς 

1319 [ Ε]οσ. εἲ Ῥατι ἐχρῆν. ] 

13959 Εωτ. ἐκείνων. Ὁ 

1327 [ Ρατ. φ/νεσθαι. Ἰ 

13930 Ρατ. ἀφιστάμεί. 

1431 Εά. ΕΙ, σάφ᾽ εἶσθα. 

19437 Εά. ΕΙ. Λέγοις ἐλέγχουα”.. 

1959 Εὰ. ΕΙ. ἀὔτουσ. 

χ954 Ρα. ὠπείρηκα. 

1σς Ἓ ἓ αὐδιπὶ α Ρατῖς. 
1356 ΡαΓ. φειρός. 

Ἴσ5σο ΕΙΟΣ. αχ ροσσς. Ρτ. ὥπτεσθαεν 

1963 Ε]οτ. εἰσορᾷς. 

1364 ΕΊΟΓ. θεύπτωρ. 

1369 Ε]οτ. Ἐ]ς ὤνεος ἐπενόησας 

1379 ἴπ Ρατ, αἶ τετ τερειεπα, 

1971. Εἰοτ. ὀδύναν μ᾿ ὀδύνανο 

α9τ4 Ἐ]οι. ὄλοιτε. 

1177 Εἶοτ, εὐνῆσαι. 

1975 Ἐ]οτ. ὧμξ. 

ψ5. 

19709 Ε]ος. µιαιφ{νον. 

108ο Εά. ΕΙ. προγεγνγτόρων, 

1985ς Εὰ. ΕΙ. Πᾶς δ᾽ ὢν ὀἀλλάξων 

1957 Εά. Ε]. Εἴθε δέ µει κοιώ. 

1905 Εὰ. ΕΙ. “Ορᾷ: μ᾿ ὦ δέσποιν. 

19985 Εά. ΕΙ. δύστοτμός τ᾿ ὦπ. 

1494 ΕΙοτ. ξυνέφρον τρίτη». Ρατ. ξύναφρον 

(Ρτο ξυνάορον.) 

Σ407 ΕΙΟΙ. πλήντερ (ΡΙΟ: πώτερ.) 

1419 ἃ ΡαΤΙΦΙΠΟ μ΄ αὐεςί. 

τά] εἳ Ι415 αὐδιτι αὖ Ε. ΕΙ. 

1434 Ἠ]οτ. ἑκὼν Ρτο εἰκές. 

1445 Εὰ. ΕΙ. Λ. δ. νεῖκος πατρὸς. 

1448 ΕΙοΟΓ, ἐκλιπὼν χέρα. 

1449 Ἐ]ογ. Φόβου. 

14585 Ρατ. ὧς τάχρυς πέἐπλοι.. 

14509 Ραγ. Ωω κλείν᾽ Αθήναι. 

1469 Ρα. ᾧ τλῆμον ἐγώ. 

1465 Ἐ]οτ. Κρινὸν ἄχρς- 

ΙΝΡΕΧ 



Νο ρα πε 

5ου ͵τοτοτὍομεςο ἙἉ πωα, 

ϱ1ΟΓΗ1 οπιοπααπ{ιι; ἐπ ἐγαπδειγσδιί ἴοεα ροί ἐοπίαπέι 

2π ωποίαιίοπίῦι ἐπ Πρροῦγέωπι. 

Αλ νσι Τγαροεάέπε Ῥασ. 961. 60], Ἱ. Α. 
Ρ. 377. Τε Ἐ. 909. Τ. 6. 

------ ---- --- ΤΓαροεά, [ΓασιμεμΙζ. Ρ. 184. ο. Ἡ. 
9/5. Ιο Αν 

ΔΙΟΙΡΗΔΟΝ. Ρ. 947. 9. Α. 
ΑΙ.ΟΙΡΗΚΟΝΣ5 Ερίστο]α ΙΠθάΙτ β. {ο15, 9. Ἀ.) 

910. 5. Ὦ» 
ΑΜΜΟΝΙΟ5 Οζ/ΗΜά4. Ῥ. 549. Ὁ. Αι 
ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑ (γπεςα Ῥ. 179. 5. 0. 
-- --- --- --- ἡμοβίία Ρ. 907. Ὁν Ε. ΔΟ0Ι. 9.Ε, 
ΑΝΤΙΡΗΟΝ. Ρ:370. Ὃ. Ῥ. 
ΑΡΟΓΓΟΝΙΟ5 ΕΗΟΡΙῦΌ8. Ρ. 305. 9. Β. 
ΑΚΙΣΤΙΡΕς «ορή. Ρ. 106. ο. Α. 90Ι. 9. Ἑν 
ΛΕΙΣΤΟΡΗΑΝΕΣ (ΟΟ/ήίζΗς. Ῥ. 157. 9. Βν 104. 

2. Ε. 900. Τ.Α. 915. 9.8. 965. 1. Λε 97ῇ. 
Γ. Ο. 38Η. Ον Ἑ. 311ο Τ.Ε. 

ΑΚΙΞΤΟΤΕΙ,ΕΣ. Ρ. 935. 1. Α. 
ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΑΚΑΛΟ6, Ρ. 915. 0. Β. 301. 9.0, 
--- -- --- ὈΙΟΑΕΑΚΟΒῦ5, Ρ. Τ65. 9. 0. 
--- --- --- ΡΙΡΗΙΠΙῦ5. Ρ.98Ο. 9. Ον 257. 5, 0. 
--- --- --- ΣΕΝΑΕΒΟΗΟδ,. Ρ. 305. 5. Ες 9090. 

1. Λο 

ΑΧΙΟΟΒΙ «ο1ῤ40Γ. Ῥ. 17ο. Τε 0, 

6ΑΙΙΡΙΜΑΟΒὔΟΕ. Ρ. 166. ο, 6, 178. Ἱ, Δ. 900, 
τ, δ. 310, Ἱ. Ῥ. 910. :1. Ἡ. 

ΦΟΕΕΜΕΝΊΤΙΝΑΕ {0/11 1ᾳο, Ῥ. 94. 1. Β. 
ς:.ΕΜΕΝΣ5 ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΝ. Ῥ. 101. 1. Ώ. 501, 

ο, Β. 
--- -- -- εἰ ΡΙΡΗΙΙΙΌ5. ῥ. 313. ΙΤ. Ὀ. 
σοκνύτῦρ ἄε Ν. Β. Ρ. 170. 1. Β. 301. 90 Ὀν 

ΣΕΜΟΣΤΗΕΝΕΡ. Ρ. 217. 9. Αν 
ΦΙΟΌΟΒΌ5 5Ι0010Ό85. Ρ. 909. 3. Ὦ, 
ΦΙΟΟΕΝΕΡ Ι,ΑΕΕΤΙΟ5. Ρ. 97Ο. 9. ο 
--. --- ---- εἰς ΕΡΙΜΕΝΙΟΕΡ. Ρ. 2793. 9.30, 

ΦΙΟΝ. ΟΗΕ ΥδΟΦΤΟΜΟΌδ. Ρ. 156. 1. Α. 9939 
ο» ὉῬ. 

ΞΙΟΝΥΦΙ035 ΗΑΙΙΟΑΒΝΔΣ5, Ῥ. 2ὖ5. 1, Ἐ, 

ΦΕΑΤΟΦΙΗΕΝΕΘ. Ῥν 218. 2. 6. 
. 

ἘτΥΜΟΙΟΟΙΟΟΜ Μ. Ρ. 164. Ἡ. ΑΔ, 109. 1. Ἡν 
99]. Τ. Α. 950. 1. Ε. 990. Ὡς Ὡς, Ὀ0ἡ. Ἱ. Δε” 

ΕΌΕΙΡΙΟΙΣ ΤΓασδοεα]σε. Ῥ. 167. Ἱ. Ὦ. Εν 9. Λ. 
πόο, τ. 9. Σ. Τζι. 1. Ἐ, τοι ο. 9 που, 
9. Ἑν 908. 1. Ο, 913. 9. Ἀ. 915. Ἱ. Β. 9σ 1. 
1. Δ. 995. Ίο 0. 93, Ἱ. Α. Βο 9ῇ9ο 9. Δι 
943. Το Α. 545. 1, Ἐ. ϱ47. Τ. Ε. 950, 3, Ἑ, 
961. 1. Ε..962. 9. Ο, 963. 9 Β. 065, 1. Αο 
966. 9. Α. 567. 1. Α. 968. 9, Α. Β. 9519 

900. 1. Δ. 4119 Ι. Δε 316, 9.Α 
ο17ς ο. αν 

--- --- --- Π/απιΦ/Ηή βεγο(ίογιῃ [σς/ηεμίά. 
170. 1. Ὦ, 18. Ὁ. Ἡ, 190. 3, Ὦν 108. 50 
Β.- 902. Όυ Ἡν 905 Ών Δν 993. Όο Ώε: 977. 
τ. 8 

ΦΌστατηιὸς {ῃ ΓΙΟΥ. Ῥ. 998. Ὃε Ὃι 
κ. 6ο. 

ΌΦΤΑΤΗΙΟ6 ἄε «που. [5/Η. Ῥ. 305. 5. 6. 

909. 

Ο6ΑΤΕΝΟῦδ, Ρ. 97. Ἱ. 0. 
ο α/μμσέίσομς {ἡπ (ο. ὠΦώμίσεΓ ση. 

) -. . 

οκΡΟΟΒΙΙ ΝΑΖΙΑΝΖ. ζπσε ἁοην Τγασ. εκ 
ΕγέρΙα εἰς εΙΗΟΜΑΙΦΕΗΥ δεβίσσήης. 

Ρ. 3975. 

ΒΕΙΙΟΡΟΕΌ5, Ρ. 3496. 9. Ὁ, 
Ηπκορ]ανῦς (1Η. Ῥ. 169. 9. Ἑν 
ΗΕΕΟΡΟΤΟ5. Ῥ. 909. 9. Ὦ. 966. ο. 0Ο. 
ἨΕΦΥΟΗΙΌΣ, Ῥ. 234. 1. Δ. 903, 9, Ό, 

Φ. Δι 
969. 

΄ 

ΙΑΜΒΙ/ΟΗΙ ᾖ/ῥο]]ς ἡμεζζζης. Ῥ. 105. 1. Δ. 
1ΙΕΚΕΜΙΑΣ (/. {Π{6ΥΡΥΕΣ. Ρ. 937. 9. Ὦν 
150ΟΟΚΑΤΕΣ., Ρ. 1779,2. Ώ. 970. Ὃν Αν. Β, 316. 

1. ὂ. 

ΙΙΒΑΝΙΌ5, Ῥ. 304, 9. ν 
1Ο0ΟΝ6ΙΝ086. Ῥ. 910. 1. Ρ. 
ΞΟΝΟῦ86. Ρ. 179. 00 Ών 9059 Ἱ. Ἑν 
1 0ςΙΑΝΕ6. Ῥ. 193. 1ο Δ. 993. Τ.Ε, 3050 ὃν Ἑν 

806. 1. Εν 
ΙΥΕΟΡΗΚΟΝ, Ρ. 166. 1. Ρ. 197. 3. Α, 318. Βν 

ΜΑΟ. 



ΙΝΡΕΣΧ 5ΟΒΙΡΤΟΒΟΜ ΕΜΕΝΡΠΩΑΤ, 

ΜΑΘΟΑΕΒΑΙΟΛ, Ὦ. ο1ΙΙ. 6. 6. 
ΜΑΚΟΕΙΗΙΝΙ να Τό µΟΥ4. Ρ. 169. 1. Β. 
ΜΑΧΙΜΟς ΤΥΕΙύ8. Ρ, 541. ΣΤ, Ο, 
Μοδςμῦς ΒΙεορΗδ. Ῥ. 391. 35. Εν 

ΟΙΥΜΡΙΟΡΟΚύΣ ὦν ΡΙσίοη. “4/02. {ρε δ). Ρ, 
σος. α, 9. 

ΟΥΙΡΙῦ8. Ρ. 197. 9. Β. 274. 9. Ἑ. 3Η. 9. Ε, 

ΡΛΙ,ΑΕΡΗΑΤΟΕ, Ρ. 052. 5. Ἐ. 
ΡΑΠ5ΑΝΙΑδ. Ρο Ι65. 1.Β. 166. 1.Β. 190. οι Β, 
ΡΗΤΙΟΦΤΚΑΤΙΟδ. Ῥ. 996.  9:8Β. 541... 1. Ό. 

οὐς. τ. Ὁ, 
ΡΗΟΤΙΙ Γεχίσζοη ἐΠεοίζμµΙΗ Ῥ.. 907. 9. Ὀ. 936. 

2» Ὦ, 957. Τν Οὲ 
ΡΗΑΥΝΙΟΒΙ ὡορᾖίΗ, «4{4ραγαῖ, ἐλείί, ὮῬ. 959. 

1. Ἡ. 
ΡΙΝΡΛΕΌΡ Ρ. 987. 9. Ἐ. 
ΦΙ.ΑΤΟ. Ρ. 17ο.- 1..." 191. ο, Ε..947. 9. Ὁ, 
ΡΙὐΤΔΚΟΗΌ5. Ῥ. 154. Ἱε 6. 9. Β. 913. 1.Ρ. 

οτ6, 1. Ε..Ο75.΄9ὲ:Ε. οὔ6, Το 6, 77. 9. Ἑο 
ΡΟΙΓΟΧ. Ῥ. 900. 1. Ὁ. 
ῬΟΙ. ΥΛΕΝὔῦ8, Ρ. 910. Τε Β. 
ῬΕΟΡΡΕΤΙ08. Ρ. 914, Τν Δε 304. 5, 6. 

ΕΗΕςΙ «Ο21Ρ{0Γ. Ῥ. 9685. 5. Α. 
ΔΗΕΞΟΒΙΟΟΚΟΜ. σά Πογεπηί «{1010Υ. Ῥ. 

174. 9. Β. 

ΞΕΒΟΙΙΙΑΣΤΕΡ {ή ΑΕΙΦΤΙΡΗΕΝ. ϱ. 501. ο, Ὦ, 
--- --- --- --- --- -- ---- --- πε, Ρ. 17ὸ 1, ιν 
- --- --- --- ΑΕΙΡΤΟΡΗΑΝΕΜ. Ρ. 173. 1. 0. 

199. ο, Α, 914. 5. Ὁ. 908, ο Ῥν 
--- --- --- --- ΕΟΒΙΡΙΡΕΜ, Ρ. 17ο. 3, Α. 17 

ο, Ὦ. 199. 1. 6. 180. 1, 6. 998..1. Ὁ, 55 
1. Λ. 9. Β. 953. 9, Β, 360, 1. Β: 98ς..9, 
Ἡ. Ε. 908. 5. Ὀ. 

θ-- -- --- --ΗΟΜΕΕΟὕΜ. Ῥ. 161. Τ. Ε. 
θ-- - --- ----- --- --- 15, Ιιεἷό, 16ο, ο }, 

965, 1. Όν 
---- --- --- --- --- --- 5. Λα], : Ρ. 17ο, 

9, Βς : 
ΦΕΚΕΟΑ Τσ. Ῥ. 196. αν Ὦ 315. 9, 0, 268. 

5, Ὃν 

5. 
σ 

5 
νο 

ΦΕΑΥΙ05 {η /Ἴησή]. Ῥ. 294, 1, 6. 
ΞΟΡΗΟΟΙΙ5 Τγαρβοσαίώς. Ῥ. 109. 

ος Ἡ, Τθθε ΗΤ. Ἐ. 198. 

306. Ἡν Ἐ. 6 Ας 314. 3ο Αν 

70. Ῥ. 16Ο. Όν Α. σ10. Τ. 930. 
ο ᾱ. 540, 1. Β. 313, Ε. 0. Β. 

ΦΤΟΒΑΡΙ ΑΚΟΗΣΤΑδ. Ῥ. Ιό65, 
[ο 

ΑΕΒΙΞΤΛΕΟὉῦΣ. Ρ, 903. 9. Β, 
ΡΕΜΟςΕ.ΙΤῦ5. Ῥ. 1δ4. 

ΏΙΟΤΟΟΕΝΕΘ. Ρ. 315. 1. Βο 
ΕΡΙΕΗΛΚΜΌΡ. Ῥ. 970. 1. Ὦν 

ΜΕΝΑΝΌΕΚ. Ρ, 967. ΙΤ. Εο 
ΜΟΣΟΜΙΟΝ. Ρ. 176. 5. 0, 

ΤΗΣ! 
ΙΙ η ΙΕ π 

ΚΗΙΑΝὔῦ5. Ρ. 987. 5. Ε. 
501ΟΝ, Ρ. 97ο. ΙΤ. Ε., 
ΤΗΕΟΡΕΟΤΕΦ. Ρ. 540. 1. 6. 

5ΌΙΡΑΣ5. Ῥ. 546. 5.6, 309. 9. Β. Ο, 903. 
309. 9. 6. 

5ΟΙΡΑΕ: ΑΞΙ.ΙΑΝΠδ. Ρ 390, Τ. Β. Ο, 
----------. ΡΗ ΕΚΕΘΕΔΊ 5. Ῥ. 968. 1, Βι 

ΤΗΕΑΝΟ. Ρ. 319. Τ. Β, 
ΤΗΕΜΙΦΤΙΟΕ, Ῥ. 187. Ό. Βο Το]. 6. Ἑν 
ΤΗΓΟΘΕΙΤὕΟς. Ρ. 165. 9. Ὀ. 956. 

Τ, Λ. 369. Τ. 6. 
ΤΗὕςΥΡΙΡΗΕ. Ρ. 505. 9. Α. 900. Τε ο 
ΤΙΜΑΕΙ [ν. Ρ/ὴοη. Ῥ. 9353. ΌὉν Βο 

ΥΙπΟΙΙ105. Ρ. 107. Τ, Βο 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ᾗ. 510. 
5, Ἑν 918. 9,0. 

ΖΕΝΟΒΙΟ86. Ρ. 9560. 5. Β. 
ΖΕΝΘΕΗ ΡΗΙΙΘΧΕΝΟΕ. Ρ. 314 9. Ὦ. 

1. Ῥ, 

1, Β. 909. 
907. ον Β. 908. Ἱ. Ἐ. 2094. 5. Α. 996ν 
957. 5. Δι ΟΛ. Τ. Β. 990, Ἡς 6 905. 

1. Ρ. 

Όὲ Δ. 

16εγ215 (0)ΗέσΗ5. Ῥ. 941. Ι 6, 

ῬΗΕΚΕΟΚΛΤΕΣΡ. Ῥ. 9485. 1. 6. 
ΡΗΙΙ,ΙΡΡΙΡΕΕ, Ῥ. 107. 5. Βε 6, 

, Ἂ, 990, Το Β 

194. 
Σ. 6. 

Ὁν Όν 

Φου ῬὈ. 

-- --- --- ΠΗσηά{ βῥεγαίζοΗΜ [7 ά071ϱΗ- 
1. Β. 934. 

903 

.θᾳ. 

σι Εξ, 

993. 

Γ Ν. 



Ἑμανπσρτ Εν ροδο 

π ΕΠ ὉΝ σετ ΥυΕΙΑαΡοᾶᾳ 6, 

Φορ ἐπ «4ἀποίαἰἰοπίδι» ἐπ ΠΜἱρροϊγίωπι ἐγαάμπίιη 

αιέ εχρ[οαπί [ἐΓο 

ΑΔ. 

ω Ρτοᾶυσίυπι ΙΠ οἴακες. πόρπακες' εἴς. 
ρᾳς. σο6. «οἱ. 9. 6. 

2101 ᾖοο κὲο «4δἱ0441. Ῥ. 168. 1. Ὦν 
»Αβίωτος βίος» νέα 02 γἡαᾖ. Ῥ. 9589. 
ο. 

Αὐπιίπεπτία οὗ αΠϊπιατῖς Ότρπεο αᾳποαιε 
Ρτοῦαί8 » αλΐδαιια Ριαεῖετ ΕΥΙΙΑ5. Ρ. 
ο6ύ. 9. ο. Θ. 

"Ακαμπτος ' ἀκαμπής ' ἄγναπτοδ. Ῥ. 3Ο]ο 
1. Ρ.]Β- 

ΟΑκήρατοςο ΑΠΙΠΙΙ5 ΔΙΣ. Ρ. 953. 9. Λο 
ΑἀΟΠΙΦ οΡρεία Ὠίαπαε νι]πετατας οὗ ΗΙρ- 

Ρο]γίμ]ῃπ α ὙεΠετΕ ΡΕΤΕΠΙΡΙΗΠΙ. Ρ. 917. 
1. Ό. 

Αἀάπ]τεγίο πιοτδ Ρηῦ]ϊσο Ῥοεπ ΠΟΠ Γυῖε 
Αι]ιεπῖς δἵαΤΙῖ8. Ῥ. 9300. Ι. Ρ. 

«είαμαις αἀΠϊοηϊε Επρίάεα ἵπ οΡροτε ὧέ 
βγυνἱαζἐμίέῶ. Ῥ. 390. 1. Β.Ο. 

«{ετεῤγζὲ νειδας ἵπ Ειγὶῥίώσὴ. Ρ. 906. 
ο. Ὁ. 

Δεσευ]αρῖῖ Έαπια πιοτίΙοξ ΙῃΠ ΥΙΙΑΠΙ 16. 
νοςβΏ!ΐδ. Ρ. 3ἱ8δ. 8. 6. 

«[Γαδέῤας εὐπροσηγορία ἀῑεία. Ρ.176. 9.Δ. 
Αγ’ εἰ ὦλλ᾽ ΡετιπΙΙαῖα. Ὁ. Σ094. 9. Β. 
"Άφειν πια]ος ἀῑείτας Ώειι5δ ἵπ ΡΟοΕΠΔΠΙ. Ρ. 

410. 9. Β. 
Αγνός εἶμι γεῖρας" οὗ Φρένα. Ρϱ.108.1.0.9. 
»Αδύνατα ἦν» εἴ εἶναι» ΤῤΜε}αἰζέμπι. Ρ. 

509. 3. 0. 
αι εοττὶρὶ πεφι]ς ἵπ 5επατῖῖ5 τας. Ρ. 1593. 

ο ης 
Αἰναῖον εἳ Αἴγαίου τέρωδ» 0/11/4131 114- 

72Π113. Ῥ. 304. 1. Ὁ. 

ΜΑἴδι δέξαι µε" {ἐ ΟΓΟΙΗΣ πιό Υεοίῤε. Ῥ. 
οΙή. 9. Α. 

Αἰδὼς ἀΠρ]εχ. ΓΡ. 905. Ι. Ὦ, 

Αἷμω Φεύγει οἳ ἐφ᾽ αἵματι Φ. ΙοΏσα 
ἀΙνεῖςβ, Ρ. 16ῇ. 9. δ. 

Αἱρεῖν εἴ ἐξαιρεῖν Γεγα». Ῥ. Ιόο. 1. 6. 
ὥσσειν ἀῑδδγ]]αυάπι αριά Αιῖςςς Ροξϊαδ. 

δ. 919. 9. Β. 
Αἴτιδδε τὰ ἁέτεῤῥα ο Ίο εγαία ῥείε, ἀῑοϊαπα 

1,αεοπίς μπι. Ρ. 192. 1. Ε, 
᾽Ακταῖς δῆσαι», Νεὶ ὤναψαι πείδωλτᾶ. Ῥο 

9/6. 1. Α. 
ῬΑλητεύεινο Υαφαγὲ: ἀλητείάα . ἀλατείαι 

Ῥ. 9/3.:5. 9. Ὅ. 
"Αλλα παρ᾽ ἄλλοις καλῶ. Ῥ. Ι77. 1. Β. 
ἸΑλλ) ᾗ. 2175 ἀλλ ἣν ῥ/Γ0ΓεἘί0. Ρ. 3ύ49 

Ώου Ὦο Οὸ. 

«μμ (ᾳἱαἴεαίη [οί σαγουσι. Ῥ. 
οσύ. 9. Ὦ. 

ἸΑλίΡίτου ὠκτὴ αἳ Δημήτερος. Ῥ. 1851. 9.Α. 
«4πηάΙΟΓΗΜΩ 5ΊἱΏΕ ΝΕΠΕΠΙΙΠΙ, Ῥ. 993. 1. Ἑν 
«πιόγοσέα Ρ]ετα αθβενῖδ. Ῥ. 18δΙ. 1. Β. 
Αππῖοϊ {1ἱ εἰ οἰαθίζει» ἀληθεῖς εἴ σαφεῖς. 

Ρ. 9693. 9. 964. ΙΤ. Α. Β. 
Απιζηηιια ἐωπαθὴς ΠοὮ ἀμίαΠ5. Ρ. 191.5.0. 
ἵπ Αἰπιεῖϊτία ᾳλά5 ῥαδεηπῶι ἠᾳύςλθ. Ῥ. 1019 

ο. Ὃν 
ἸΑμείνων» ΑτεΠοΠ ΑΙΠΕεΠΙ6, Ρ. 16ο. ΙΤ. Β. 
᾽Αμήχανος Ἔρως. ο γε Πε Ρο 

οσή. 9. Β» 
φυνή  Ῥ. 934. 9. Ε 

ἑΑμιλλᾶσθαι» Πῖ ἐρίζει ο εμέ» π οΟἵΙ- 
Ῥαταίῖοιε αἁ ΠΠ ΟΙΤΙΠΙ Ῥ. 21Ο. 3 Ας 

"Αμιλλω λέκτρων κέραῖς. Ῥ. 996. 1. Οὲ 
«4/ΛΟ; βΓεΙΩΣΓ» μ/16εἳ εἴς. ῥ. 514. ἵ. Β:0. 
Απιοτί5 κέντρον νλυκύπικρον. Ῥ. 801. 1. Δ. 
Απιοι αη εἴ Τονϊς Η15 Παδῖτας. Ρ.5ο55, 9. 
Απιοϊ (αιὸς κεῦρος» πῶᾶῖς» παιδίον Ρ. 315, 

6, Βνο 
Απποτῖς ρατνι]ῖ τεία νἰο]επῖα. Ρ. 555. 

ου ο- - 
ΑπιΟΓ ποικιλόπτερος  Ῥ. 3ΟΙ. 3. Α, 
Απιοτί αἶαε ριασςίδὰε ευἰ ἀῖας δἰΠῖ, Ρ. 

901. ας, 8. 
ΑπιοζεΠ αἱαἴηΙα Ρἱηκεῖθ, Ρ. 3401. 3. Ον 

Απῃο. 

------ 

θα 



ΙΝΡΕΣΧ ΚΕΕΚΟΜ 

Απιουϊ ΡτΙΠΙΠΙ ΤερΊσΗΔΠΙΕ, ῬΡ. 507. 
1. Ὃος 

ΑππονῖῬς φτ]πιη]15 αξἰµ5., αδΙΙαΤΙΙ5. Ρ. 394. 
ο, Β., 

Άπιοτς πε αρῖς», δρ]ςπ]απι Ιπβρῖτ, Ῥ. 905. 
ο. Α. 

᾽Αμϕιδέξιος σίδηρος. Ῥ. 947. 1. Β. 0. 
εὐδ᾽ "Αν ἤκουσε. {οτπια Ιοᾳεπά! σοπῖταςσῖα, 

Ῥ. 4ἱ6. 9.’Δ. 
"Αν ἱπμπίτίνοτιηπι ρταεςεητῖ εἰ αοεὶσιῖς νίπι 

ἴπαῖτ Εὐτυτ]. Ρ. οτα. 1. ο. 
᾿Αναγκάσαι 4ε ὀίαμαα 1εζεσε{{αί6. Ῥ. 963. 

1. Β. 
᾿Ανακίρνασθαι Φιλίάς. Ῥ. ΤΟΙ. 1. Β, ο. 
”Ανακραθῆναι οριά κοπἱρῖοΓ, Εες]εδίαδτ, 

Μ, 19, 1. 
Αναμαντεύεσθαι εκ ΡἠγγΠέΟΛ 10ε]]ο πεί, 

Ρ. 950. 1. Ε. 
᾿Αναρᾶσύαι», Γ65έΓΓάΥ6. Ῥ. 950. Ἱ. Ῥ. 
᾿Ανασειράζειν» {00 ΕΙ ζ/έ76. ϱ. 150. 5.Α. 
᾿Ανατρεπεὺς οἴκου. Ῥ. 938. 5. Ε. 
᾽Αναχαιτίζειν ἀῑείιατ 6εΩ 15 σώῤ δόΦΙΟΥΕΙΑ 

ἐλο111, 907. 1. Ὦ. 
«ποερςο ΦσάἰΗ5, ξίφος ἄμφηκες» εἴς, Ρ. 

ο4Τ. 1. Ὁ. 
3Αγδρίκός τὸ ἀνδρεῖον τὸ ὠνδρῶν. γ2γελ]- 

25. Ρ. 392]. 9. Ῥ. 

ἈΑγέχειν πόδα εἴς. ΡΙΟ ὤνω ἔχειν. Ῥ. 3030 
9. Α. Β» ἰ 

ἈΑνεύχεσθαι» ορίαία Τενοεώγε: αίἁ ἀπεύ- 
ξασθαι εἴ μετεύξασθαι. Ῥ. 950. 1. 

Ανήδομαι {1εΓηιέρβὲ» εχ Ιπεά. Ι0εί]ο. Ρ. 
950. Τ.Ε 

᾽Ανὺρ ἵῃ ἐκτρηθεὶς τὸν ἄνδρα εἰς. Ῥ. 9931. 9. 
ῬΑγόνητα τίκτειν. Ρ. 9586. 9. Β. 
ἐν ᾽Αγχέναις οὖσα. Ρ. 946. 9. Β. 
᾽Απεῤιώγειν» αὐγιβίι» Γμεγαί (βε.) Ρ. 

9800. ο. ο, 

Ὀαποκτενεῖς µε. ΕΜ} 1ε ἐηέεα ὃ Ῥ. 578. 
9, Ῥο Ὦ. .- 

ΦΛπολις» ἄοικος εἴς. Ῥ. 974. Ι. Α. 
ΑΑτοπιμπλάναι τὸν θυμόν. Ρ. 398. Τ. Α. 
"λπτειν «0εεΏάέγες ἅπτεσθαι ο 11ῤέγ6, 

Ρ. 939. 5. 0. 
"Απυρος τροφὴο εἰδέ /αεΐε ῥᾳγαδίῤεν. Ρ. 

ο6ύ. 9. Β. 
Ααιατίηπι Υ85. ὑδρία » κἀάλπι. Ῥ. 180. 

α. 6 

"Αρ οἶσθα», Πο εγφασ, Ῥ, 896. 1. 6. 

ετνΕεξεΡδοκπ ΜΜ, 

᾽Αεβύλη» ἵῃ "ΤΗ ρα! αὖα θαδαῖ αἨτίο 
σα. Ρ. 90ο. Ε. 5 

ἸΑρκτεῦσαι απίὰ Αιπεπῖς, ρ. 4185. Ε. 

ΑΤΡοΤΙΙΠ εοτι]εῖθη5 ἵπαταία Ρριε]]ατατά 
ΠΟΙΠΊΠα. Ρ. 909. 1. Ό. Β. 

εχ Ατεε Διμεηῖς Ίατε ραϊεῃ5 Ρτοδρεσίηδς 
Ρ. 165. 9. Λ. 

1Π Ατοε ΑἴΠ, Ψεπετῖς τεππρ] πι. Ρ. Ιό6. 
9. Ῥ. 

«4γοβὴ/οεᾖ} ποπιεη «4γγαγεβὲ ποποϊπὶ δυῦς 
ετῖτ. Ρ. 98δ. 1. Ε. 

ἊἈρηήρε: ἄεογείιή εν, ΤτἘ4ΠΕΠΣ Ττασϊεῖθε 
Ρ. 981. 9. 

«42ήαγεβέ ποπαϊπί 5α0δείτυτιις «4{γποβήα» 
265. Ρ. 9ὓδ. 9. ΛΑ. 

"Αρπαλίζειν αὐ ἅρπαλος. Ῥ. 198. 9. Ὁ. 
᾽Αρχαὶ Γιπίατη ετ ΠΟάΟΓΙΠΙ. Ρ. 945. 9. Ἐν 
'Ασκληπιοῦ πέτρα Ε. Ερϊάαιτο ν{οΙΏμ5δ 5εο- 

ΡΙΙΗ5. Ῥ. 903. 1. Α. 
"Αση. Γή ζ72. ΡΤΙΠΙ8 εθΙΤερί8. Ρ. 1039 

1. (18 

᾽Αστὴρ Μευσάων εἴς. Ρ. 985. 1. ΑΛ. 
᾿Ασχέδωροε» Λε» ΓαΤεΠΙΙΠί6. Ρ. 173. 1. Ώο 
ὝΑτερος. ὃ- ἕτερος Ῥ. 3ΟΙ. 1. 6. 
”Ατη ' Ατης λόφοςο λεικών. Ῥ. 103. 9ο. Ώς 
"Ατιμος», ΡΙΟ ὠτικώβητος ο 2744119. Ῥ. 3] Το 

1..Α. 
Απία Ιονῖ5. Ῥ. 170. Τε Βν 
Αὐθάδης» αιὶ εἴ σεωνός. Ῥ. 176. 1. Ώο 
2 «μπει ἀἶσεγε. Ῥ. 964. 9. Ὦ. 
”ΑΦρακτος ὢν «ΔΡΤΙΣ ΦΗΙΠ. Ῥ. 596. 1. Ες 
τόξα ΑΦυκτα» εέζἑᾳ Πεᾷ. Ῥ. 317. 3. Αν 

Β, 

Β,. ἄϊδος. Ῥ. 296. 9. Β. 
Ῥασείήεα ετ Οτρηΐσα εἰηδεπι οΓἱσ]ῃῖδ, Ῥο 

9ύό6. 5. Β. 
ῬΒαπτὴ κἄλπισι πηγή. ὉῬ. 1δο. 1. Βν 
Ῥάψαι κἄάλπιδα» «απ βαμγέγε. Ῥ. 18ος 

η ἡμ ο. 

Ἐέλος Διός» ΓΗηεη. Ῥ. 935. 1. 6. 
Ῥιόδωροο ἵε]]Ι15. Ῥ. 545. Ἱ. 6. 
Ῥέος εἲ βήώτος εοπ{δα ἨργαΓ]δ. Ρ. τοο, 

9. Α. 
Ῥοωηδρομεῖν οἶίπι ΕτεηπεΠίαίηπι, Ῥ, 546. 

ο, Ὦ. 
Ῥονθεῖν απίά ῥρτ. ἰσηϊβςεῖ, Ρ. 946. 9. Ἐν 

αθόνιος Βροντὴ Διός. Ρ. αν 9, Αι 
να 6. Ἐν 



ΙΝΡΕΣΧ ΒΕπΟΜ 

ο. Ν, 

ο Ἰσησογο Οαεβέηηὲ τεδοπαΠίε υΠάᾶθν 
Ρ. 993. σ, Βι 

Ἐακὸν γυναῖκες. Ὁ. 
λῤθμε νερία 

400, 1. 

994.39 
Ἱερευαμίς Ἱπ]εεία. ὃὉ, 

Εμηισσύεσ εοιπραζαία οΗΊῃ Ίοεο Τ2εο- - 
εγἑ. Ῥ. 919. 1. ο. 

4Ώ Οσα πισεβεὲς ἱεεποηεδ. 5δειγβηάᾶθε Ῥ. 
94. Ὁ. ΒΏ. 964. 1. Βν 

1]]ᾳ Ιζαλλιστεύεται πασῶν. Ὦ. 471. 9, Ὀ. 
Κανὼνο έΡιζᾷ ΤΒὗΤΟΤΙΠΙ. Ῥ. 9ἵδ. 9. Ε. 

910. 1, 
Καρπίζεσθαι» Γγμὲο Τ4ΠΗ5. ΟΠ} καρποῦ- 

σαι. Ῥ. 011. 9. Δν 
Καρπεῦσθοια Ῥ. 3ἱδ. 1. Ῥ. 
Ἐάθαμμο λύεις. ΡΤΟΝ. Ρ. 938. 1. Ο. 
Καθέσσατο " καθείσωτο ̓  καβίσσατο. Ῥ. 166. 

ο, Ἐν ϱ, 
Κατὼὸ φῶς κεῖσθαι ἀἰευπίας πιοιτυῖ, Ῥ. 

954. 1. Ὁ. 
Κατὰ γῆς στείχειν κρύψαι εἴςε, Ῥ. 419. 3.Α. 
Κατακονὰ εἳἴ Κατακονᾷν.» ΡΙΟΦ5ΕΠΙΑΙἱζ8. Ῥ» 

950. Ό. Β» 
Κατασκήψαι 

6, Α. 
Καταφαγεῖν Ζομᾶ ῥαίογμα. Ρ. 993. 5.8. 
Κατένασσε» ΡΙΟ καωτῴκίσε. Ῥ" 51. 1. Ἐνο 

Κατεύνασε» οοΗΣοῤένΗ1. Ρ. 907. 9. Δ. 

Κατέκειν ἀῑεϊεατ λόγος» 41» φΗάε ῥέΓ- 
ογεζγεσεΣ!. Ρ. 399. 9. 

Ἰζατηρεφεῖς δόµοι εππι αΌ]αῖ. Ῥ. 319. 3.Α. 
Ομ άατη δ]αμάε πιογέτε. Ῥ. 1560. 9. Δ. 
η ἀἰευπτΙΤ κύματα νατίο 5ΕΠδΗ. 

903. ὃν 
ο. ἄἴκετε Ροῦΐῖαθι Ρ, 254. 1. Α. 
Κέντρον » /α5εζ/Ηή) ο εἴς. Ῥ. 300. 3.6. 305. 

1. Β. 4Ρ15. 905.-5.Λ. 
Ἰζηπεύεινο έχε ΛοΓΙΗ2. ὃν 179. 9. Αν 
ΚἨρες» εο/βογεζε ῥεδίέ». Ρ. 358. 3. Ον 
Κιχάνειν» ϱοηδε. Ρ. 451. -- 
Οχτετο φυπιδῖῖ α Οή}2έῤῥο ΠΙΜΙἴ. Ρ. 193. 

ο, Ἐ. Τεδβ]οΙτ Ἐ υΠΡΙάΕ8. Ρ. 969. 9. Ον 
εις ἀεξερ. Γπτασπιεητυτῃ. Ρ. 960. 3.0. 

Ἰζλάοιε ἂν εἰ Ψαύσειας. Ρ. 981. 1. Β. 

Κλειδοῦχες Ν επεσῖς ΑπΙοΓ. Ρ. 596ὔ. 1. Ε. 

Ἀλῆόρα πυλῶν χαλῷν "7065 αβετ{Γε. Ρ. 359. 

9. Β. Ο. - 
Σλῆρος » [οτίυπας Π118, Ρ., 277. 3. Ῥν 

ἀῑεῖτας εἲ ΠΙΦΙΗΠ. Ῥ. 315. 

ετνΕιπδοα Ὁ ΜΜ 

Κλῆροι» απσυτῃ Ποχαε ἑαφε [λεν ἐηρογέῤίας. 
Ρ. 277. 9. Ρ. Ε. 

Οοειιαίο 5εειπάα πιε]ίος ρηοςῖ, 
ὑμησε 

(ερ. απάτη Γετεζαί», Ε. «30 ««{εοζ} 
ΦὺΠΙΡΙΗΠΙ. Β. 902. 1. Β. 

Κοιμηθῆνοι ο 21014. Ρ.. 314. 1. Θ. 
Κομῶν» εἴ λειμὼν κομήτήξο Ῥ. 195. 9. Ών 
Κομίζεσθαι δόξαν. 911. 9. Β. 
Οωποῤῥαε γέρος εἰ προμυθίκτριαι. Ρ. 990. 1. Ον 
Οοπίασες εο]]οαιῖο εὔπι 5εε]εταῖῖ5 ς0Π- 

τγαςῖᾶ. Ῥ. 965. 9. Ὦ. 
(07οπά/ /Ιέείεγέ ῃτ. εἲ Πσιτε Ῥ. 170. 9. 
Οοἵοπας κἶσπίς Ι)εοίΙΠΙ ΙπΠΡΟΠΕΡΑΠΙ. ϱ. 

111. 9 Όν Λι 

Οοτοπε1 Πε]ρ]ίφ  ἆοπιιπ τεάιραΠξ,. Ρ. 
950. Το Ὀ, ἓ 

ΟοτιΊσετε ΙαςΓΙΠΙ ΓΕΡΡΕΓΑΓΗΠΙ. ϱ. 9493. 1. Δ. 
Κρᾶσις απίπιοταπι ἵπ απιςῖϊτῖα, Ῥ. 101. 1. 

5, Ὁ. 
Κρείσσονες 31115 » (ιὲ ἴ]ον σΗβέΓᾷΠΕ. δ. 904: 

ος το 

Κρείσσω λόγου θαυμάτων᾿ Φέβου. Ῥ.905. 1.8. 
Κρέωνα 63: πῤντου πρέων» {/έΕίΟΓ αφ» 
τση. Ῥ. 987. ὃ. Ὦ. 
Ογεέως 1.ατίπε. (Κρήσιοφ) που Ογερδίης. 

. 945. 95. Β. 
ουράς αὐ απ8ηῖς ἀθάϊσατας. Ρ. 164. 9.Ε, 

Κύρειν αἴθέριο Ὠῖ κεῖσδαι. Ῥ. ον ον 
Οψτὰς παῖος αἆ δοεταῖῖ ΠΟΣΙΠΑΠΙ Εβοῦ» 

ΠΙΒΙΙΙ5 «εμοβήοΏρὲ. Ρε 370. 1. Β» 

ῬὌ, Δ. 

911. 

ΝΑ ἆθ επῖςεῖ. δοτῖςθ 4παπι ααῖς εἴε 
846Ρ:Η5. Ρο 951. Ὁ, 6. 953. 1. Αα, 

Δάκη θηρῶν. Ρ. 9395. 1. Ών. 
Δαμαλίζειν ἃ δάµαλος. Ῥ. 198. 5, Ὀ. . 

Δεῖ εἴἶαπι επι 86εδ. δεῖ µε λόφων. Ρ. 
169. 1. ΑΔ. 

ΓΡ ε]ίγαξ ΠπέΠ5 ἁερτοίλητίς. Ρ. 18ο. 1. Δ., 
Δέλτος. ἑαδείίᾳ Ῥπθεάτας, Ρ. 300. 3. ο 
Δ/» ἰλέοος/ ἸΠβεγΙῖ ΙΤοΠί8Ε, Ῥ. 266, 

1, 6» ο νν 

Δήμα Ἔρωτος» Ρ. 305. 1. Β, 
Δύμητρος ἀκτὴ» δῶρα ". Οεγεαλία ηΙεγα. 

Ρ. 191. 9. Β. 
Δπώβεῖσα Ἱεγγά τος Ετη ο)ὲ. Ῥ. 180. 

το αν 
ἐν Δέρντε ἐς δέον" ἓν οὗ δέοντι Ρ. 963. 1.8.ο. 

.. Δεσπύε 



ΙΝΡΕΣΧ πΕπΟΜ 

Ἀεσπύται 389 ὈΙ οπ]άσπι αἆεο Οταεεὶδ 
ἀῑοῖῖ. Ρ. 175. 9, Ε, 

Δεῦρο βλέπε» εἴς, Ῥ. 105. 1. Ο. 
Δευτέρων ὠμεινόνων ᾿ Ρτον. Ρ. 515. 1. Βν 
Δέπεσθαί τι χειρὶ» τὰ στέγµ. Ρ. 174. 9. Β, 
Διαλυμανθεὶς» επεαΓΓοσίΗδ. Ρ. 31Ο. 3.Αν 
Διαμοιράσαι. Εἴ διαμοιρᾶσθαι. Ῥ. 319. 9. Ὁ. 
Ώίαπα {ἠπησίές, Ῥ. 197. ο. Ε. «οέηᾶ 

λίανας ἁλίῶς. Ρ. 198. 1. Β. 
Διωνεῦσαι πἐλάγος λόγων. Ρ. 353. 19 Δ. 
Δμφθορεὺ: 4ε {ΕΠΙΙΠΛ. 999. 9. Ρ. Ε. 
Αίκαιος εἶ εἰπεῖν εἴς. Ρ. 55ο. 9. Ὀ. 
Δίκαιος εἳ εὐσεβὴὺς εοιηβ]οστΗΠΕΙΣ ο[ιοῖα 

Ποιπ]ηΙθ» εἴ Ώεο ΡίαξδίαΠάα. Ρ. 905. 
9, Ε. 5Ού. 1. Λι 

Διδόντων θεῶν., «Οδ ἐπριζογίζωδ. Ῥ. 910. 
ο. Α. 

Διέφθορε» ΡΙΟ διέφθειρε. Ῥ. 979. 9. Β. 
ΤΙ] τιμώμενοι χαΐρουσι" Ῥ. 161. 1. 9Θ. 
--- αμ τῖ ποια ερεεῖαδί]ε πιογίαΠδρᾳς. 

Ρ. 175. 1. 
νο τς πιοςΠῖπα Ῥτοάειπηῖίες Ἡς Ιοᾳ1σΠξΣ, 

«8308: 1.9. Β. 
- .. Ίεσο δἱδΙ Ιηνίσεπι εεἰεῦαηῖ, Ῥ. 

9065. 1.8. 
ᾗε Ὠῖί6 ἠαρίτία πηιταῖα. Ρ. 916. 9. 
ουδ πείᾳς Ἀεδοε «αάαγετῖδδ, Ρ. 310. 

9. Β, 
πκπωρσ-α σ--ττ-- 11ο γΠΠΣΑ. ΡΙο[ΗΠάετθ, ϱ, 3200 

ο Ἡ. 
Ὀὶς δἱηρυ]]5 8 δµαε ρατῖες ΙτἱδΗΐ4Ε. Ρ. 178. 
11.8. 
Δοκεῖς εἴ οἴει εμπι πῶς οτατίοπί Ἰπτεηεςϊα, 

Ρ. 915. 9. Α. 
Δοκεῖν. Ῥτο προσποιεῖσθαι 1176 5εΙό/α4. 

Ρ. ΟΙΠ. 9. 918. 1ο 
Ώο] υπ ΡΕΙΣΗΣΗΠΥ ἱπιρ]εη ποαπῖτ, Ρ. 961. 

5. Ο. 
Αόζας εἶναι» αέ νέζεγὲ ΥοΚέ. Ρ. 918. 
ορ. ολ. 9 
Ῥοτ]ζα. Κυναγὸς» ΓΤώπεδον Τιαρίοῖ ἵα- 

ΠΙΕΠ ΙβίῖαῖΑ. Ρ. 581. {, Β. 
Δρέσος» Ὁϊ 705: ἂε 808. Ρ. 15ο. Τ. Α. 
σας Ώωγα εζα{ει 1πθ δρετηῖτ. Ρ. 107. 1«Δ. 
Δύστροποι ΏηΙΕΓΕ5 » ΠΟ 0546. Ρ. 195. 9. Ὀ. 

Ε. ς 

Ἐν μέλισσα» εις. ΓΡ. 175. 2. Β. 

«"Ἑγκαθείσατο ἱεπιρ]ο δΙΡΠΗΠΙ. Ρ. 166, ο, Ῥν 

ετ ΤΕΠΛΡΟΠΛΟΝΜ, 

ἑαυτὸν πρώγμασμ Ἐγκυκλῆσαι. Ῥ. 549. Τ.6. 
Ε5άεγσ. ἐλεΙέ7ζ» εὐ!θεγε ὐογᾳ, Ρ.Ξ33. Ὁν 

Α. Ἔ. 
Ἐ/ Ίπεταπῃ ορίαἰνῖδ, πΌϊ ΡτοχίπιἩπῃ ἂν 

βάἀεςῖ. Ῥ. 900. 1. Β. 
Ἐἴκυντα Ὀεπίσηπα ὙΨεπις ΡΙοδεαΙ αν. ϱ. 
ο ΑΛΑ. 

Εἴληκεν» Φογέε πορορὴέ. κ αρα κο) 
τ]ω' ἄὄπειμι ἔσειμι εἴε. Ρτο ΕΗ1ΜΠἱ8. Ῥ. 

970. 1. Β, 
Ἐὔπερ -- Ψε. Ῥ. 9339. 9. Ῥο 
Ἑΐς πῶν ἐλθεῖν. Ρ. 194. 1. Ε. 
Ε]ς ταυτὸν ἥκειν εἰς ἓν ἐλθεῖν. Ῥ. 102. 
Ἐίσατο (ωμῦὸν» εἴς. Ῥ. 166. 9. Ἐ. 
ὡς ὢν Ἐκμάθω. Ῥ. 909. 1. Β. 
Εκνεῦσαι. εΠζ{26. Ρ. 910. 3.Ε. 359, 9.Β. 
Ἐκπληνεὶς Πιοἵ6, Ρ. 165. 1. Α. 
Ἔκ τοι πέπληγµαι ΕΟΠΡΙΔΕΙΤΙ,. Ῥ. 964. 

5. Εο 
Εβσων ο2Ηπιέηλζ ὠποφυγών. Ῥ. 575. 
15. 

Ἑλεῖν τινα ο ἵη ἱμζ]εἷο Σ1βεγάΖε. Ρ. 97Ο. 
Ὁ. Ώο 

ᾗς Εεσίγο, νεὶ εωοείμο, ΕὈι]α, Ρ. 941. 
ο ο ο 

Ἐλεύθερος Φόνου  Φόβου. Ῥ. 931. 9. Ῥ. 
οἱ Ἑλλήνιοι θεοί. Ῥ. 954. 5. Ὃε 
Επιθ]επια Οῤεεγομίαπές Ε. Ἰπῖετθείϊπι. Ῥ. 

953. 9. Ὦ. 
Ἔωπαλιν λέγει. Ῥ. 906. 1. Ε. 9. ΔΑ. 
οὖκ Ἐμπλησθήσομαι μισῶν. εἴς. Ρ. 937. 9.0. 
Ἐν σοὶ» ΏΕΠΙρΕ κριτῇ. ἐε {άΐσθ, Ῥ. 199. 

9, Ὦ, 100. 1. Δο 
Ἐν οπιῖσαιπι 1π Τροίῳ εἴο. Ῥ. 536. 9. Λι 

944. Ὁ. Ὡς 
Ἐναγκαλίσασθαι παῖδω. Ῥ. 910. 1. . 
Ἔφκληρος ΡΙΟ ἐπίκληρος, Ῥ. 979. Ἱ. Β. 
Ἐνδέξια. ἐπιδέξια" πώ ἀεπιγῶη. Ῥ. 911. 

τισ Βν 
ἄλσήη Ἐνηβῆσαι καλῶ. Ῥ.ὃ 
Ἔλετας 169 ὠποκτείνεις μ- 

975. Ὁ, Ὃ, Έ. 
"Ἔκνεστί σοι 5εαἹἹεπῖϊ Ἰπβηϊϊνο», ῥο{εΓέΦ. ϱ. 
407. 1. Ὀ. 

"Ἐνέται πῶλοι. Ῥ. 158. 9. Β. 
Ἐνθαάλπεσθοι ἔρωτι » 14 ΠΡΟ 6. 910. 1.0. 
Ἐννουῦμαι Φαῦλος εὖσα. Ῥ. 911. 8, Ὦ. 
Ἐνώπια ἵπ αεᾶτους Ὀεατίογιπι. ϱ. 504. 1.0. 
Ἐξαρκεῖο ΡΤΟ ὠρέσκει. Ρ. 104. 1. Δ. 

Όε Τε 

2ο τ,Ῥ. 

ἀπολεῖς. Ῥ. 

νο Ἐπαί" 



ἹνΡρΕες ακεπυΜ 

"Επαίρειν» ἠλῤε]]έγε, Ῥ. 105. 3. Δ, 
Ἰεπεὶ λείπει εἴς. Ρ. 167. 1, Ρ. 
᾿Επελπίζειν ΡΙΟ ἐλπίζειν. Ρ. 22. 1. Δ. 
λΕπεντύνειν νἰάεϊυν εἰειεπάιπα [,εχ]εῖδ. Ῥ. 

9650. Ι. Β. 
ἸΕπιπνεῖν» ἆθ 4ἴΠοῖθ. Ρ, 907. 9, Ἐ. 
ΣΕπὶ πολλῶν. εοΓ:71 Π/ἱ15. Ῥ. 186. 1. ο. 
Επιῤῥητοῖς, Ῥτο ἐπὶ ῥ. ΝεΙΙΙ5 δεΗρίΙΟ. Ρ. 

οτη- τς, 
Έρίσταπιπιαῖα εκ Αηϊ]ποϊος. (τ, 345 ρ. 

166. ο. 1Το. 9. 195, 1. 30.1. 994.09. 
εθοι]. 985. Ι. 918. Το 

"ἈἘπιστέλλειν εἳ ἐπιστολαὶ ἄε πιοτῖεπΏ μπι 
πιβΠ( 4115. Ρ. 955. 9. Ὃν 

λΕπόπται ΠΙΨΦΙΕΠΙΟΤΙΠΙ. Ρ. 165. τ. ο. 
εἷς γῆν Ἐρείσας ὄμμα. Ῥ. 909. 9. Α. 
"Ἔρον ἄ/ΠΟΓΕ/ ἀἰχῖι ει Εμγἱρ. Ρ. 9ἵ6. 1. Ών 
Ἔρπειν Ὀοτίεε ΥΕ476. Ρ. 997. 1. Β. 968. 

ο Αν 
Ἔβρε εἴ ἔβῥειν Ἰδίίαῖα» ΠΟΠ ἔῤῥεσθαι, Ρ. 

96δ. 1. Ε. 9. 
"Εβρωνεν εδῖ ΑιτίεΤΠ ϱ. 3400. 9. 6. 
Έγωπρεγε ἀῑείτατ οὔέωπῃ» ἐκραγῆναι. Ῥ. 

909. 1. Εν. 
"Ἔσω ΡΙΟ εἷς νἰχ αἀλίδίειπι Τταρίεί6., Ρ. 
90ο. 1.169, 

Ἔστε ' εἴ ἔστ᾽ ἂν ᾗ ὠ.ᾷ16 η. Ρ. 536. 9. 
ΑΔ. Β. 

ἀπὸ τεῦ Εὐθέος λεγόμενα. Ῥ. 939. 1. Δυ 
Ἐὐνάσαι εἴ διευνάσαι βἱοτυν. 1107. Ῥ. 314. 

τ. Δ, 

Ἐδοργησία εἵ Εὐορκησία. Ῥ. 375. εὐόργμτος. 
9760. 1. Α. 

Ἐορνιθίαν ιδοβἠθεΛεώ/1. Ῥ. 957. 3. Ο. 
Ἐὐπατέρεια Ιαηπα, ΜΙΠΕΙΝΥΒ. Ῥ. 

το Ῥ. 
Ἐὐπροσήγοροςο ᾱ{αδὲ5. Ῥ. 176. 5. Α. 
εχ Βιναυρε]. ραταὈυ]ῖ5 ἀῑεῖα. Ῥ. 901. 9. Ἐ. 
εχ Ενεπῖι ΙιίςαΠΙ5, Ρῥ. 949. 9. Β. 
Ειγόρίάες ἱπιρ]ειαιδ 4ΕΕΙΒΗΙΙ8, Ρ. 235. 

1. ΑΔ. εοδἀαεπι γοτδας τερειῖ ἵπ ἀἴνει- 
οἱ τας. Ρ. Οἵὸ. 1. Δ. 30δ. 1, Β. ἵ] 
Ἰφάεπι εΙἶαΠι. Ρ.276. 5. Β. ΠηΣΙϊΙ Ρῃηθ- 
ἀταςο Ταῦε]]α5δ. Ρ. 955 1. Ὀ. 08α ῥαττε 
ρατ οἷτ οα(ΟΙΓΙ. Ρ. 56ο. 1. Ε. τάεῖ αἱ)- 
συτυπ ἀἰδε[ρ]ίπαπι. Ρ. α7δ. 1. Π. Πη- 
εἰτ πἰπι5 Ετεαμεπῖετ εος ϱ πιαε]ίπα 
309. 1. Εν ε 

Κξωγιρὶόν φεΏῖεηῖα γΙτηρεταία. Ρ. 533, 1. 

170 

ετύΕΠΡΟΠπΌΜ, 

Εὐτεβὴς (ἵνα εὐλαβὴς ) εἴ δίκαιὸς ἴοῖαια 
εοπιρ]εστΙΠΙἩς τε[δΙθΠεΠΙ. Ρ. 465. 0. 
Ε. 93οὔ. 1. Α, 

{αοζσημίως Ετοτῖςις Γτεαπεπίαι Ειγὲρὶ» 
αἲς νεῖδις οἳ δόΛοςᾖό. Ὦ. 50δ. 3. Ὁ. 

} Εὐθὺς "Αργους ὁδός. Ὦ. 901. Τν Βο 
Ἐ ὕτονος εἴ ἄτονος. Ῥ. ΙΤ0. 1. Ὀ. 
Εὔφ]μος  ἴσόι. Ῥ. 943. 1. ΑΔ. εἲ Εωῤήεμαὲ 

ΏΘΠΕΠ εἰοείμπι «7101ὲ Ἠθε]]ο. 
Εὐφρόνη», ον. εἴἰα Τοπίςε 5ετἰθεητῖθθε 

Ῥ. οο/.ο, 6, 
Ἐξάγγελοι ΙΠῖι5 δεδία ΠαΙΤΑΠΙΕ8, ῥ. 2469 

Ὃο Λο 

Εαηβίεγε αΠῥ/ΤΙΤΗ, Ῥ. 307. Ὁ. Ὦν Ἐ. 
"ὌἜχειν εὖ Φρενῶν», εἴο, Ρ. 917. 5. Β. 6. 
Ἔγχειν εἰ ἑλεῖνο Ιπαἱε Ρρετπιίαῖα. Ρ. 970. 3ο 

6. Ὃν 

Ἠτα, 

Π κάρτα δοβλοςζὲ Ετεαπεης εἰ Βμγέρα έν 
Ρ. 978. Ο. Λ. 

ᾗ» ΡΙο ὦὧς. Ρ. 103. 5. 60. 
ἨἩβητήρια νατίο 56ηῃ5ι ἀἰεΠΠΤΙΣ, Ρ. οδ2ε 

τρ. 
"Ἠδεσθαι λόγοις ο 6ἵς. Ρο 93032. 5. Ὦ. 
ἤδη.» εΧ ἤδεχ., Αἲἲ. 22νΕεΓά/2. Ῥ. 907. Ώ. Ὦο 
Ἠνίοχοξ νεὼς . /αγ/5 4618/67. Ρ. 506... Αο 
δύνει πρὸς "Ἠπαρ» ἀΟἱος αζ γεεγᾶ ΡέΠό» 
11. Ῥ. 970. Ὁ. Ε. | - 

ὙἨρινὴ ἀηδὼν εἴς. Ρ. 170. 5. Β. 
"Ἠρξατο ΥΙγνεσθα! » Ώτο ἐγένετο. Ρ. 508. 9.Βο 
- σι Ρτο --- αἲς ἵπ δεηαπ(5 Λι, Ρ. 319. 

αι ο. 
Ἡσσᾶσθαι Ἔρωτος εἴς, Ῥ. 940. Ὁ. Ο. 
ἦτ᾽ ἄρω.» 5εαιεπεῖ εἰ. Ρ. 330, 3. Εν 3316 

τς Ά, 
Ε. 

Έ πια ὅλου κατὰ µέρος. Ῥ. 908. Τ. Ἐν. 
Έ]πστΙδ πιατὶςδ 1π εοεἰαπῃ εΓβοῖΙ,. Ῥ. 9050 

1. ὰν 
Ἐ]ηεῖμς 5αςΓΙ. Ῥ. 990. 0. Ώου 
Έοχηπ]α ραταπόαε αἰτεπτΙΟΠΙ. Ὦ. 105. 1. Ὁο 
---- αἱ το οε]ετίτατεπα ΙπάϊεαΠάαΠῃ., Ῥ. 

9580, Τ.Ε. ο. Ά. ο 
εὐφηκμισμοῦ. Ρ. 903. 1.Α. 345. 1.Δο 
Ἰοᾳεμάϊ» /1έο Φφιέεπι {εί 

ναΓῖϊς 6ΧΡΓΕΣΣ4 πιοᾶΐς. Ρ. 105. 5, Β» 
---- τει ΠΙΙΑΠΙΙ5, Ρ. 460, 1. Β. 

Ώρϊν 



ΙΝΡΕΧ πΕΚΌΜ 

Ἑοτπα]α σοηφο]απάϊ, Λίο” ἐδὲ ᾖοο οὐ. 
β. 914: Ι{Α. 

---- Ετίρ]ίάεα, Καλῶς ἔλεξας. Ῥ. 941. 
9. Γι 

αι. εοπιΠηΠαΠ[]5. Ἱζλῴοις ὧν εἰ ψαύ» 
σειᾶς. Ῥ. 981. 1. Ε. 

Ἑτοαρπιεπία νετεταπι Πύοτοτιιῃ εκ 24059. 
1ΠεάΙἴβ. Ῥ. 179. 9. Β. 915. Ό. Β, 910. 
ο. Β. 999. 19Β. 950. Τ.Ἐ. 901. 9. 8. 

σΊο;: εἰ Έμραεειῃ εὐΏπεφΗ ή}. Ῥ. 391 «1. 0. 
2µῤεγε ἑωάδοίμν τὴν δίκην αοποφεύγεινε 

Ῥ. 275. Τε ο. 

ἘπΗτΗΤη Ῥτο ΡΓάΕ8. ἵηῃ Τί λέξεις. Ρ. 3Ο]. 
9. Ἑ, 900. 1. Δ. 

σοι 5. 

Ἑ να τὸν ἄνδρα ΟγαΜ1ηὲ, Ῥ. 419, Τ. 
Τεγωνεῖν ' νεγωνὸν Φόέγμα. Ῥ. 9085. 9. Ώ., 
Οεπιίνις ρο5ῖ νετρα Ίοεο ΠΟΠΗΠΗΠΙ Ρο. 

Φίτας ὠριστεύων «θονὸς » προφητεύει θεοῦ. 
Ῥ. 971. 9.Ε. 

Ἑλώσσῃ οὐδὲν πιστόν. Ῥ. 907. 1. Δ. 
Τγαέμὸς εἲ ςἴπιη]ία ρῖπια Ὀτεγί {1 δεηατῖ{δ. 

Ρ. 905. ο. Ῥ. 
6 αδὲὲ ρεεεαῖᾶ 1Π Ἐά. τῶν ό. Ρ. 937. 5.Ε. 
Ογσῖς αηπ]15 αὐπΙταῦΗ5. Ρ. 256. 1. Βν 

Π. 

1Η αὔεῃμας }εἴ}ο ΤεΏρίεγο. Ῥ. 505. 9. Β. 
ΕΠεεγῤω ο επιεηάβτΙοΠεδ ΙΠεβΙΙ868. Ρ. 

99. 3. Α. 956. 9. Ο. 
Ἡερρετίάες Ἀγπιρίαε ὠειδοὰ ἀῑεῖαε (τῶν 

ὠοιδῶν Ἱεσεπάμῃῃ νἰάειυτ) Ρ. 944. 1.Δ. 
ΕΗΤΙΠΙ μῆλα. Ιοίά, Β. 

Ἠϊατας ἵπτετ δεπατίο5 αΠαπάο εν]ϊα[μδ. ϱ, 
980. 1. Α. 

Ἠηρροϊψγιϊ ππατετ ΑΠΙΙΟΡΕ. Ρ. 165, Τ.Α. 
Ἠιρρο]γίιο εοπιαπΙ απῖε πηριίας Ρμε]ίαε 

ροπεῦσηϊτ Ἔτοεσεπίαε. Ῥ. 3817. 5. Ὁ. 
Ἡιρροϊγιις Ττοεζεπς ει]τΗς ἵΠδίας ςδ- 

τ0ῖ5. Ῥ. 917. 9. Β. Ο. 
------------. αἆ νἰίαια τενοσαῖης ἔεγιτ, Ρ. 

Ὁ]85. Ον Βν 
ἂε Ηἱρρο]ψῖο ἀερ]εχ {41η8. Ῥ. 318. 9.Α. 
ἂε ἴ]ο τες ας Ἱπάϊετα τταάῖτασ η ΗοΙη. 

(ὠεμεμῖ. Ῥ. 313. 3. Β. 
ἨἩιρροϊγιί ἀἰνειεατιτ ΒάΙΠΙΟΠΗΤΑ Ἱεσς[ῖο- 

Ἠξδ. Ῥ. 168. 1.Ρ. 170 1.Α. 1ζ1. 9.8. 

ετ ΥΝΕΠΒΡΒΟΕΟΜ. 

179. 9. Ῥ. 198. 9. Β. 180. 1. 6, 906. 
ὰ. ο 9119 Ὁ. Β. Ὀ4. Ὃν Οδ]ο 950, Όο 
Άς 953. Ἱ. Ῥε Οὔ7. ος Α. 900. 9. Ο. 
9ο6. 1. Ρ. 9418. 1. Ε. 

Πρρο]ψεῖ ρτῖοσί5 Ε,άῑτιοπί5 νεῖςι!ς. Ρ. 178. 
9,0. 9390. 9.Ἡ, 994. 1. 0. 980, 1.Λ. 
937. 1. Ώ. Ό40. 1.Έ. 950. 9. Β. 950. 
1. Ῥε 919. 9. Ἐν 3093. ΌεςοΠΟΠΙΙ8. Ρ. 
σ40. 1. Ρ. Ε. 

ἨΗιρρο]ψτο Ἰηδιπιτ ππῖηιμς Ῥτοραπάα, Ῥ. 
109. 0. Ας 237. ο. Ὦ. 941. 1. Β. 9 Ὦ, 
9585. 1. 0. 962. 9. Ὦ. 3410. 9. Ρ. ϱΩἱᾷ- 
1ε5 ἵπ λεάεα δεΠΙΕΠΙΙ46,. Ῥ. 3903, 9. Β, 
ο33. 1. Λο 

1Ώ /ο0/Πέγο Ἰπάϊεαία γατίαΏς Ἱεςί]ο. Ρ. 999. 
9, Ὦ. 

1/μηλεγίς ἑπίωμάεγο οθΠλᾷ/Η. Ῥ. 195. 1. 
Ῥ, ο. 

1, 

Ἑωό α οαρῖϊτ πΠἹοδ Ο4εεοΓΗΠΙ. Ῥ. 
197. 1. Δ. 

Ίσρωα Ὠὴεέε, ὅδου πύλωι. Ῥ. 391. 9.Α. 
Φεεωγ φεἀε ἁἀο]οτῖδ» ἴτας εἴς, Ρ. 370. 

Ὁ, Ῥο 
"Ίν᾽ εἶχον εἴς. Ῥ. 935. 9, Β. 
1πεειτί απίά αδετει ΡἰείΙΤα, Ρ. 909. ο. Ὁ, 

194. 9. Β. 
115ῤγγαξ 4ΠΊΟΓΕΠΙ ΝΨΕΠΙΙ6. ϱ. 907. ο. Ὁ, 
1οπίσα φπαεάαπι ἵῃπ Αιτὶςί5 Ροξ6. ῥ. 3.0. 

τ. Ῥ. 

Τη --- έζειν ρτοάμεία τατίοτα αΙΙβεάαΠΙ, ο 
1686. 9. Ρ. 

Ἴσθιν «οἶσε» ἱππείαπα ρατειεῖρίϊς. Ρ. 1ού» 
ἆ. Ὁ. 

{του}αεἑ ἀεξταπι σοπΠάεΠΤΙ8 6ἳ νοκ 5010: 
Τ8. Ρ. 960. 9, Ο. 

"σον τοῖς πρὶν εἴ τῶν πρίν. Ῥ. 105. 9. Α. 
Ἰθύνειν εἲ εὐθύνειν Ί τασὶείς μδίταῖα. Ρ. 906. 

οιτο- 
Ίωπατε εοᾶςῖμς Ιάεπι εδῖ ΙΠΙαΤαἴΟ, Ὦ. 291. 3. 

: ῶΕ. Λ. 

τοις τη]πιμπι 2σ6τε εοᾶσίϊτ Ῥ]απάα 
Οαεδατῖς οἵαΙῖΟ. Ρ. 562. 1. Β. 

1,αναὐαηί νερῖες Ρμεῖ]αε Ρι]πεῖρεξ, Ρ. 189. 
9, Όν 

Δεκτὸν» οὗ λεκτὸνν 1: 9, εὐ ῥήτόν. Ῥ, 25ο 

Ὦν Βν 
Ι.εςεἈ 
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1/.σ08 ΑΗΗσ86 Πείαε, Ρ. 164. 1. Ε. 
Δειμῶνες Ριαῖα Γβῃηε δΕΓ4. Ρ. 171. 

ἴ, Ὀ. 

Λεπτουργεἴν" λεπτολογεἴν. Ῥ. 968. 1. Ὀ., 
Δηκύθειο Εαγέρίαδε νετδιιδ. Ρ. 16ο. ο. Ὁ. 
Δφθῆναι», 4 οΓΙέΠε «ἀεργελεμαἰ. Ῥ. 

96η. 1. Δ. 
τὸ Λίαν ἁαπιπαϊ Εωγέρ. Ρ. 109. 1. Β. 
1δετιας ]οᾳμεΠάϊ 5εινίδ πΠεραῖΐα, Ῥ. 910. 

τε Αν 
1 αυτατίϊ π]α]ε τοροιίτα τε]α Πε μΠέ, ϱ. 951. 

1. Β. 

Δίωναι ἶοσ. πο οἶῖπι εαηῖ ραἱμάε». Ρ. 
197. 9. Ὀ. 

Λίμνη 4ὲε 41. Ῥ. 195. 1. ΑΔ. 
Αιμνάτιδος Ὀἶαπας ἵεππρία. Ρ. 157. 9. . Ἐν 
τησωα ἐγωνὴής με εἰ) {μα Ῥ. 
να. 

1 γέαμας Ἰ,πετεῖ]ας εστερία ΦεΠΙΕΠΤΙΑ. ϱ. 
οοτς Τ. Ὁς : 

ἁ νέας Ἱπτειρταϊατατ (ΑΕΔ, Ῥ. 300. 1. 
Ῥ. Ε. 

2,οορήγο Ἱπταιατ Εωτίρίάξα. Ῥ. 9418. 
δν Β, 

Λύεινο ΙΟ λυσιτελεῖν» Γι{ασἱεῖδ. Ρ. 
τες. 

{πῤῆς οἶνε {ωρα ογα ΓΓεβάΤε. Ῥ. 
ο Έν 

ο19. 

005. 

Μ. 

Νο ΡΤΟ µέφιστον. Ῥ. 950. 1, 0. 
1Ρ Ἠ]ασίοῖς δαστί5 Βπηοτία νεςδῖί5 αάΠ Ρίτα. 

Ῥ. 909, τς 9. 
Μήαντείας ἄξια.» 5ἱνε δεῖσόαι» οὐδεμ}α. Ῥ. 

190. Ὁ. Β. 
Φα} Πεγοσίο. Ῥ, 196. 9, Βν 
Ἁλάρητειν» εοΓΓ{ΡέΡ6. Ῥ. 909. 1. Ὦ. 
1ήαξσ]ἶπα ρατ]εΙρία ἆθ ΕοεΠΙΙΠΙ5, Ρ. 9605. 
Ὁ. Ὦ. 906. 1. Λ. 

ἸΜκάεα δή νεπεπαπι ρατανεταῖ. Ῥ. 
967. 5 

ΙΜὴ δικεῖν., κο μὴ ἀδικεῖν. Ὦ. 97Ο. 1.0. Ών 
ἸΜεῖζον Φόβου πρᾶνμαω. Ῥ. 905. 1. Ὁ, 
«Μεμαράεγ εκρτεβείι ΕηπἱρίάΕᾶ, Ρο 177. 1ο 

ϱ.΄οού. τι Ἡ, οὐ. τ. 5. 
Μέτρον ἄριστον. Ώ. 193. 1. Βι Ον 
Μ/ΗΣὲν ὤγαν. Ρ. 199. 1. Ο. 
Ἰήιαρὸς 1 μικρὸς ΤΠΔίΕ ΠΙΙΙΦΜΙΠ Ῥ. 3590. 

αἳ σι ὃς 

ετ ΥΕΚΡΟπΟΜ. 

Μισογύνης Ηἱρρο]γιμς, Ῥ. 997. 1. Ε. 
. Ά[ῖσος» µίσήµα εἴο. ἆξ οΗ4050. Ῥ. 908ς 

19 Ἂν 
Μούάμς φιρίαπείνας ἵπ ἀπρ]αιίοπε. Ρ. 

ϱ/7. ο. Λ. 
2075. Ἰατρὸς ἵῃ ΠΠΒΙἱδ. ϱ. 3418. Όὲ Β, Ρε 
2ογάεγὲ οι ορργούγὲές εἴς. Ρ. 305. 

τι. Ἐ. 

Λο) επι Απιοτϊς ποι νἰάετως 
Σωήρίώες ἀῑσίδδα, ϱ. 994. ΙΤ. Ὀ. 

Λ4ο715 σππογὲ ο 6ἵ αἴΠοΡε δηχθεὶς ο ἵπ εδιῖ 
ΦΙΠΙ. Ῥ, 9396. 1. Β. 6. 

Λο} αἱδμς ἑερέγα με ΔΡΕ5 ΥΕΠΕΠωΠΗ, Ὦ. 3030 
ο ος 

ἐν Μούσαις εἶναι απὶ ἀῑεαπίιτ. Ρ. 916, 1. Ἐν. 
Μυελὸς ο 1154) ν΄ 48 Ἰπεηῖε, Ῥ. 19]. 

Ὦ», Β. 

Λ//ρεγο αἰαπεῖι ΦΟΠΙΠΙ15 ἀῑςίτητ, Ῥ. τού. 
ΕΔΑ. 

Μυ]ίειες Εωγίρίώς Φυτὸν ἀτηρόν κακόν. 
Ρ. 994. 

411111 μερος ΒΝΤΙΙΟΠ οἵαἴοῦ. Ῥ. αλ4ηξ: ο. 
ΠΟΠ ή μ) ασεΠᾶβ. Ρ. 945. 1. Ὦ 
Μιδαε δεπηρετ {ανεμῖ 4105 δεπιεὶ νἱάς. 

τ]ηῖϊ {4124 ῥύε]άο. Ῥ. 310. 1. Β. 0. 
ΜγειειίοτΏΙῃ ὄψις. Ώ. 168. 1, ϱὲ 

Ν, 

Νις νὶς ἵπ Ραϊίε 1{4ΐ0, ὮῬ. 900ν 
5 ὃν 

ἹΚαύκληρος 4ε 4/6. Ρ. 906. 9. Αν 
Ἱναιιδίσαα οπιεΓέ  απλύντρα,. Ῥ. 189οι. 

ο. Ὁ. 
Λαμ11ο) εζΙ{50165. ϱ. 906. Ὁ. Β. 
Ἱεαρὸς μἳ 4Ι55ΥΗ1. ῬτοπιπεΙαἴπῃ, ϱ. 919. 

ο. 8. 
Νέμειν, ΥΕΤΟΙΠΗ δορ/οο)ὲ [ΓΕΠΕΠΡ. Ρ. 9ούς 

ο. Ας 
Νέμειν τὸ τιν. Ῥ. 906. 1, Β. 9. Α. 
Ἱέφος ὀφρύων. Ρ. 183. 1. Ον Ὁ. 
Ίειίτα Ρ]ΗΓ. αἀῑεστ, Ρτο δἰΠπρμ]. Ρ. 908. 

οἱ, «δν 
Ἀεμιτίς γετοῖς ασεμᾶῖ νῖπι νείεῖες το 

Ὀπεταηί Ρειρα6ἱ5. Ρ. 9410. 9, Α. 
Νικῶσθαι τινὸς εἲ τη)» ἀἱ'είδο τεδρεείί. 

Ῥε ο ἳ πες ΑΔ. 8, 
Ἰάμιέντα Οταεςὶ ΠΟΠ ἀἰςιηῖ ΡΙΟ νμωθέντα.. 

Ῥ. 35. 1. Δε ι 

δν 
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δν Τγασϊοϊς Μὶν αἀλπίθει {οµεγης. Ῥ. 
ο00. ο. Α 

Ἄουετσα ρτϊνίσηϊς Ππίτῖσα, 
Δωδέα γι. Ρ. 193. 1. Ρ. 

Ρ. 9όζ. 9. Ὁ. 

Ο. Ω. 

ὁρτο ὃς Ιπηδίαίυσι Ττασϊεἴς. Ρ. 294. 1. Ὀ. 
Σια ἱματέυ. Ῥν 939. 1. Ε. 
ἙΏκεανοῦ πἐτρώ» ΤΙΡΕδ. Ρ. 170. 9. 6. 
Οεπ]ἡ «Πῖ Ίῃ ΑΠΙΟΤΕ ἀῑξες. Ρ. 904. 2. Β. 
Οµζωμ ἂε 041050. Ρ. 908. 1. ΑΔ, 
Οόοτ Ώεαε ἀῑνιπυςδ. Ρ. 4ἵς. Ι. Δ. Βε 
Οδυνῷν. ΡΙΟ λυπεῖν. Ῥ. Τσο. 1. Α, 
Οἰκονραικῶς Πιυίτα Πηρί α Ῥοξιΐς. Ρ. 941. 

Ο, Ῥ. 308. 1. Β. 
ΟΙκούρημα», ῬΤοΟ οἴκουρός. Ῥ. 948. 9. Ὦ, 
Τη νετρῖς --- οἷμι» -- ος -- οἵ' ορίαϊϊνί 

τοτπε]πα το Αἱτὶς]5 εἴεΠῃ ΩδΙΙαἴ8. Ρ. 950. 
1. ΑΔ. 

Οἶνον νέον εἷς ἀσκοὺς παλαιοὺς οὗ βλητέο». 
Ρ. 965. ζ. Α., 

Οἶωνὸς κακὸς Υεὶ κακοῦ» 1247112 Ο0Π1έ/. 
οση. 1. 0. 

Οἶσέ οὖν» Ῥ. 950. 5. Α. 
"Ολβιόδωρες ἴε]]ης Ώεοτι]πῃ. Ρ. 945. 1. Ε. 
᾿Ολίγος παῖς. ΡΙΟ μικρός. Ῥ. 596. . Α. 
"Ὅπα νοζεπε ἀῑχῖτ εἰ Εωγέρ. Ῥ. ον ος Α, 
"Οπαδοὶ ΗΙρρο]γιί  εἴς. Ρ. 996. 9 

Ὅπως μὴ -- Φανᾷς τε] θανῇ. Ρ. 904. ἓν Δ. 
"Ὅπως πιοά πι ς]ρηϊβσαϊ, Ρ. 543. 1.Έ. 
Οριατα Τεξεί -ᾱ Ινερτάπο ρειβεῖεῃὰα. Ρ. 

068. Ὃ 
Ὄρκιος Ζεὺς Ἰηνοσαϊτς. Ρ. 9753. Ἱ. Ὁ. 
"Ὥριον Θρένον (Ρ. 584. 1. Ε.) ἀῑκίε Ὀίο- 

Ζ2ίως ΠΥΠΙΠΟ ἵπ Αροϊι. α1επα νη]σᾶ. 
υῖτ 7ο. Σεὐζης, 

Ὀτρηίσα Ἰηςητηῖα  οτίσο ΡγιΠαβοτίςο- 
ΣΗΠΠ Ῥν σόδῦ. ο. Β. 

Ὡς ) ἐμοὶ εἳ ὥς γ᾿ ἐμοὶ κριτῇ. Ὦ. 108, 9.Εν 
Ὡς τάχος {1 μμ Ρ. 951. 9.Ε. 
Ὡς. ΡΙΟ ζνα, ἐῑαπι ϱπι Ρρταεῖ, {ΠΙΡεΓΕ, 

1πά]ς. Ρ. 964. 1. Ὀ. 
Ὡς {5η δαποῖῖνο ΙΗΠΕΙΙΠη. Ῥ. 304. 1. Ὀ. 
"Ὄθδε. δὲ, ΡΙΟ οὗ. Ρ. 150. 9.8, 
Ονγαξης 5αερῖας εχρτεδςῖτ Εωτίρίάεα, Ῥ. 
«101. 9. Ο.Ώ. 931. 1. Εν 9608. 1.8. 909. 

9. Ἐ, 308. 9. ΑΔ. Βο 
------ Ἰπξεεπίο αὐμδης Ἱπιεγάυπ, Ρ. 197. 

Φε . 

ετ ΥΝΕΕΡΟΕὉΟΜ. 

Οοὐδαμοῦ Φρενῶν εἶναι αΏ ἀῑσαίιτ. Ρ.979.1.Ὀ. 
Οὐκ ὠρετὴ «οὐκ ἀπόδοσις » ΕἴξἘ. Ῥ. 15. 1. Ἐν 
Οὐκ εἶπεν» Ρ. 930. 9. ΑΒ, 
Οὖκ ἐμὲς ὃ μῦθος. Λοῃ πες ἡέο 2/76 

εί. Ῥ. 90]. 9. Ρ. 
Οὐκ ἂν ἦν. 107 ἐσεί. Ῥ. 905, 9.0, 
Οὐὖκ ἔσθ᾽ ὅπως σιγ ήσοµαι. Ρ. 910. 1. Β. 

οὐ μὸ ἵυπρδυπτιτ ΕμΗΓΙ6. Ῥ. 23ο. 9. ὮὈ. 
οὔρανῶ στηρίέαντα. Ῥ. 909. 1. Β. 
εἰς Οὖς λέγειν. Ρ. 064. 9. Ὁ. 
Οχγπιοτα {το πεηῖαϊ ΒΓέρ. ϱ. 075. 1. Δ., 
”ΩΦδη. Φεργεβεησε» εσί, ΡΤΟ ἐλήφθη. Ρ.979. 

9. Ε. 
Ῥ, Π. 

Τε Φύγω» ζμο Γηρίαπιὸ Ποῦ πεῦ. ὃν 
967. 9, 

Παιὰν οἳ Παιὼν ΑΡο]1ο. Ρ.9134.1.Β. 9.Λ. 
ο. ------- όε εισμο ᾷε 10746. Τπβ- 
10511 τεπ]εά[ο, Ρ. 349. 1. Β, 

Παιπάλημα απῖς ἀῑεαϊατ. Ρ. 505. 1. Ἑ, 

Πάλαι. ιτ ων. ε τε πιοδο Ριαεϊετ]-- 
ἴ. Ῥ. οὐ], 1, Α. 

Παλαιὸν» ΡΤΟ πρὸ πολλοῦ ρόνευ. Ῥ. 969. δ.Λ. 
Παλαιστὴς δειγὸς» Ρ. 965. ᾱ. 0. 
Πανταχη εἴ πανταχοῦ. Ῥ. 311. 1. Ὁ. 
Παρσξένιον. Ρ. 907. 9. Ο. 
Παράσημον ἀργύριον. Ρ. 554. 1.0. 
Παρατίλλεσόαι ἀἰεεῦαπτωτ αἀ]τετί. Ρ. 590. 

1. Α. 

Ἠαρθένος ψυχὴ., πηγή , εί Ῥ. 271. 9. ΑΛ. δ. 
Ῥατσμ]ας ππῖπυταε {α]απί ΙΠπῖετρτεῖες. Ρ. 

τ8ς5. 9. Β. Ῥ. 940. 1. Β.. 
ϱὐ Παύσομαι επι ραττἱεΙρ{Ι5. Ρ. 237. 3. Ὦ. 
Πα χνωθῆναι λύπη εἴς. Ρ. 949. 9. Ὦ. 
Πείθειν τὶ τινὰ » Ῥ. 978. 3, Λο 
Ἠείθεσθαι ἀφανῆ. Ῥ. 303. 1. Α. 
Πέλαγος λόγων. Ῥ. 933. Τ. ΛΑ. 
Πεπληγμένη κέντρεις Έρωτοξ»Ρ. 167. εἴ τό8. 
εὖ Πέρα λέγει. Ῥ. 974. 3. Ο. 
ΔΑεγεµβΣι/: αΠΙΟΓΕ. Ῥ. 394. 5. 0Ο. 
Περισσὸς ὧνλρ. νέ/ ἐπί Ῥ.5ό6. 1. 5. 
Πέτρα Παλλάδεε ἈϊΠεηί6. Ρ. 165. τ.Ε. 
Πεύκη» ἆε {δεν νεὶ ρβἠ/ωγέδω:. Ρν 

οςὉ. 9. Ὀ. 
Ῥϊετητας. ετἶαπῃ οΏξςοεῃας οὗεταῖ Ἡίρρο[. 

ὃς αὔᾳχ. 1. Ε. 
ΤΗέζειν» το/ΙΡΓΙΠΙΕΓέ. Ὦν 934. 9. Ὁ. 
Πινάκια., Ρτ. ἐν βρω {αοῖαθ ἠσεί]αε. Ρ. 

400. Τε Α. 
' Χσ Πίστει 
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Πίστεις ἵἩ Εοἵο αγβωππεΠίζ» 3Ίνε ῥγούαέο- 
επ. Ῥ. 307. 1. Α. 

Ῥίτ]εο., Βεσί ορίίπιο» οὐσι αιτία» 
Ῥ. 161. 9. 

νένε Ρέμος ΠΟΓΙΕΓ6 ἴαπιεΠ, Ῥ. 911. 9. Ε» 

Λ/αίο µ5ι5 65: Εωτ]ρ]άεἷς. Ῥ. 30]. 9. Αο 
939, Ι. 0. 

Πλέκειν ὕμνον εἴ στέφανον. Ῥ. 1Το, 5. 6. 

οὐδέν µοι Πλέον ἦν οὐδὲν πλέον ἐποίμσα. 
Ῥ. 104. 9. Δ. 

Τ1ληγε)ς ἔρωτι. Ῥ- 304. 9. Δ. Ἑν 

Πληρῶσαι τὰς ἐπιθυμίας τὸν θυµόν. Ῥ. 
407. 9. Ὁ. Ε. 9Ο0δ. 1» Λο 

Τλύντριαι Ποηεεγὲ εἴ ιδορᾖθρδίτ. Ῥ. 189. 3ν 
181. 1. 

Ῥ]ητα]Ιδ ΡΙΟ 8ΙΠΡ. Ῥ. 909. 9. Β. Ο. 
ΤΙοῖ τρέψοµαιΣ 010 31ὲ γέγ{άπο. Ρ. 270. 1.0. 

Ποιμαύειν» Ὠῖ βουκολεῖν» «εέγε» «εείρ- 

76. Ῥ. 159. 1. Όν 
Πολίτης οἴνου" ὦγῶνος εἰς. Ῥ.985. 1. Ὀ. Ε. 

Πολὺς, Ρτο σεμνὸς» μέγας. εἴς. Ρ. 1ός. 9. 8Β.. 

Εολλὴ Νεπης ὤ76εέ νε] ΙΠεδῖ. ρ. 314. 1... 

8, Δ. Βν ΄ 

Τιῶς., ζμο ΥΗ8. Ῥ. 397. 1. Β. 

Πῶς ἂν ὀλοίμην ' Ὀιέπαῃ εἴς, Ρ. 155. 3.8. 
900. 1, Ρ. 

Τιῶς οὖν. Ῥ. 3959. 9. Βν ν 

Ῥοπιετος οὗ. πιαίοτηπι ἀε]ίετα ρηΠτ]. Ῥ. 

σ59ς Ὁ, Ο. 
Πιυτὰ νε] πιστὸ Φάρμδκ». Ῥ. 5323. 3 Ὦν Ἐν 

Πότνια θηρῶν ὈΙαΠα. Ρ. 169. 9.8. 

πατρὸς Ποὺς Εἰιγέρ]άΐ: 480 5ΕΠΡΗ. Ρο σ9ύ. 

Ὁ. Ἑο 
πολλὰ Ἡράσσειν εἳ ὀλίγα. Ρ. 547. 9548. 

Ππρᾶξις 4ε τευις Ὑεπετείς ΄Ρ. 071. 1. Β. 

Πρεμνήστρια! ο ε0ΛΟ ΓΗ Γέ065. Ῥ. 330. 1. Ῥο. 

Πρόνώπιον Ρεϊοροηπεδί Έσοεζεη. Ῥ. 3294. 

1, Β. 
ΤΠρόδῥιζον {016 εἰ 170 Ρ6[/Γ6, Ρ.5320. 

Ἠ;ὸς σὲ γονάτων. Ῥ. 39509. 1. Ὦ. 

Τιρὸς τοῦ τέθνηκεΣ Ῥ. 987. 3.0. 

Γ[ροσελκύσασθαι τινά. Ῥ. 9319. 1. Β. 

Ἱ]ροσεννέπειν ΕωγέρΙαὲ 5α/µήαγε. Ρ. 176.98. 

Πρισσαίνειν ἀἰεππτης φυε ποὺῖς α2ἱάέΗΡ. 
Ρ. οσό. 1. Ο. 

Ἱτροσφιλὴς αὐ]οιμί. Ὦ. 315. 1. ΡὈ. 

Πρόσχημα 1οπ]αθ» (αταεε]αε εἴς, Ρ. 904. 1.Α. 

Πρῶτα ἀἰςβΙΏ  Ἀπάξ πρῶτον ΟΙ515 Εδ. Ρ. 

ούο. 5. Ε. 
Πριτιμῆσαι ο ΡΤΟ λόγου ἔχει». Ρ: 168. 5. Ε. 

Πριῦπτον ἐς ἆδην στείκεν. Ρ. 391. 3. 8, 

1.99 

4ε Ργονἱζεμιέα ἁῑγίπα ἀῑεία Εωγίρ. Ρι 
99, 1. Ὁ. Β. 

--- ἀπλίϊατίο ῥ.953.1.Α.Β.0.. 
Ῥυῦ]ϊος γετρα {ασςτε Ποδείεηῖθς ραμςῖς [δ» 

εἴἷε ρτοῦαΠτΗτ. ῥ. 9690. ο. Β, 
Πυελὶς » ῥᾳία ΠΙ]ὲν Ῥ. 56. Τε ΑΔ. 
Πυκταλίζειν ἃ πύκταλος. ὮῬ. 188. ο. Ὁ. 
Ἐγι]μασοτίσα Ἰηδιτιτα εἰησάεπι ογἱσίπῖς , οἳι- 

115 Βατε[μίζα εἰ Οτρ]ής8. Ρ. 466. α, Ἡ, 

Β. δ, 1 

ο (5ο.) νετεις 6 Ῥηαεάτα οἵ1ῃ: 
Ευ Πρίἀεί5 αἱ ΠοΓΙΕ5 «οπΙραταΠΤΙΤ. ϱ. 
οΟΙ. 1. Ε. 916. 9. Ὀ. εἴς, εγίται 16 
εεοριἱο5δ ἔ4γ:ρ. Ρ. 558. 1. 6. 

Ῥαψῆνα, αΙαΕΠαΙΏ ἀἰεαΏτΗ ΓΣ ἐῤῥωγέναι ' ἐκ« 
ϱ1ΥΊναι» εἴςα. Ρ. 500. Ι. Ο. : 

Καρετε ει. βίᾳ Φέρείν. Ρ. 906. 1. 6ο 
Έερες ἵπ ΟΣΙεΠῖε δεσπόται Ώοηι Οταρεῖν 

Ρ. 175. 3. Ὁ. ' 
Κεἰίσαγε Εἴογε Πάνε. ϱ. 5460. 1. Β. 
ευστη Ἱαστεης Α οτρέπως, Ῥ. 908 Ἐ, Ας 
Ε]οά σαεγπαϊοτῖς ἀἰοτΙΠΙ. Ρ. 106. 9. Λο 
"Ῥόπτρον Δίκης αὐτὸν ἔπαισε. Ρ. 9ὔδ. 1, 6. 
Άωεγε ἄῑεῖτας ἵῃ ααπειπ. Ψεμις, Ρρ. αἰᾷ.. 

1. δ. 5. 5 

5 5 

 ]νοὺόι 31ε5. σαιάα ζώα ]σηήον. Ῥ. 956. 
τι ΄Έν 

αρροηέ απαεᾶαπι αὈΠά]σαία, Ρ. 998. 9, Ἐν 
ΣχΦῶε λέγειν» Εἴο. Ῥ. 999. 9. Α. ' 

Σαφῶς εἴ σοφῶς » ΠπΔίε ρετΠΙαἴ1. Ρ. 980. 
ο -Α. 

«δε σ[ήσεγη” ἀεάεσεπῖ, αὖθε τπὶοηῖε 111 
Δαγέσή. Ῥ. 90Ο. 1. Β. 905. 1. Ε. 916.. 
1.6. 

Σκηπτὸς» Γ1πεῃ- πο ἀποσκῆψαι" ἑνσκῇ- 
ψαι" εἵο. Ρ. 319. 1. Ο. Ρ. Ε. | 

Θεἰτοπίάες Ρεῖταθ. ϱ. 960. 1. Β. 6. 
Σκότος µε χἰχάνει» ἀε πιοττί5 τεπεῦτῖς, Ῥ. 

99]. 1. Α. ' 
Σκληροτράχηλοι Ἰάαεῖ Ἱεσίτπιο Βεςῖοιῖ 

το]ΠοἴαΏΙΕΒ, Ῥ. 906. 1. Ὀ. 
αζορ 0 σγ4ἱ07. Ῥ. 196. 5. ο. 
Φαύς5 ναιδυμπι ἰσποταια {εβε]Ιτ ΙπΙεΓρΙε- 

ἴΕ5. Ρ. 9206. Τ. Ρ. 
ΣῬεμνομυθεῖν. Ῥ. 90. Τ. Β. 
Σεμνὸς ο ΣάβεΓῥΗ5 σενέγως ο ἐΓΗ2111. Ρ. 1Τ6. 

1. Ο. Ὀ. 978. 5. 6. 
Σεμνό- 



. ΙΝΡΕΧ ΒΕΕύΜΑΕΤ ΥΕΚΡΟΚύΜ. 

Ψεμνότης 9ἴβε Ιαυάαἴα ΡΠΙΙοδορΠ[ς. Ρ. 176. 
επ. 

Σγμῆναι 5επδεπάΙπ, ποΏσημᾶναι. Ρ. 255. 
{. Αν 

Φέπεσσε Γτασϊεϊ Ίοσα εαπ Εατ]ρϊάεϊς αΌ]- 
ους «ΟΠΙΡάΤΑΠΤΙΓ, 

Φετνὶ ΟΓαἴΟΙ65 ΠΙΙ]]ἱ ΕΠΕΓ6. Ῥ. 510. 1. Β.. 
Σδχρος 4 Γαΐσε Ρροδίτατῃ. Ῥ. 1ο: 1.Α. 
Φαπίάΐ5 ποπιεΏ Ῥτίτηᾶ Ὀτεγί. Ρ. οόδ8. ο. Ος- 
Σιτίον εἰς ὠμίδα μὴ ἐμβόλλειν» Βνι]ασ.. 

Ρ. 961. 9. Ὁ, 
Σιωπῶσα Φωνή. Ὦ. 98Ο. 9ο Ὠο 

Σοφισταὶ οἰίαι ἵω φμανί5 ατιε εχεεΠεπίεδε 
Ῥ. ού. 1. Ε. 

Σοφὸς λέγειν. νοεῖν ο. εἴς. Ρ. 965. 9. 9. 
οοβῥοεβή Ναυσιμάα ἢ Πλύντριαι. Ρ. 181. 1. 

Νίπτρα. Ῥ. 1δΙ. 1. 0. 
------- Πϊρροάαπιίαε ἆε Ῥε]ορε νετοᾷ 

Ρ. 910. 1. 
δοβῥυςβες νετοις ἵῃπ εοάεπι ἀταππαῖε ΠΟΠ 

τερετῖῖ ῥ. ο7ή 1. 8. 
Σέ0 τᾶδ» οὐκ ἐμοῦ κλύεις. Ῥ. 39]. 3. Βο 
ῥβεεμ/αεγ ἐς Γτοεζεπίς. χ1ρες. ῥ. 165. 1. Ρ. 
εκ ᾖεπε ΠΙΔΙΟΓΗΠΙ 227115. Ρ. 310.990 .Ώε 
Σποδεύμενος» συντριβόµεενος. .Ῥ. 908. 1. Ὃν 
Στένειν» 54/ε/Η{0 οε/άΓε. Ρ. 357. 9. Β. 
ΣτέργΗδρον. Ιάεπ] ας θέλγητρον. Ῥ. 101. 9. Ῥν 
κῦμ᾽ οὐρανῷ Στηρίζον" εἴ ἐς οὐραμόνβ. 990..1.Ών. 
Στηρίζείν ϱῖΟ στἠρίζεσθαι. Ῥ. 303. 3. Β. 
Β. ὡεράσμως πιη]ῖα δΗπηδῖτ εκ. Βωρισίώ, 

Ρ. 9οὔ. «ἴ. Α.- : 
Στόμια δέχεσθαι εἲ ἐνδακεῖν  εοπιτασῖα, Ῥ. 

906. 1. Δ. 
5 ]ταπι Παϊῖητα Πεπιο 58Ρρετε ἀοεεβῖξ. ϱ. 

ούι. ο. Β. 
Σύαγρος Ἐ. οτι Πεετυτη ἴπ Ἐωτιρίάείς, ϱ. 

Ἕτοκαλ α: 
Συζνγἤνωι συμφοραῖς εἴς. Ῥ. 914, 9.6. 
Συγκατῴκίβέ με θρίῳ. ρ. 214. 35 Ὁ. 
Σνσγνώμης τυφεῖν τατίΗ5 98Η] συν ὠμην 

ἔχειν. ὮῬ- 3907. 3. Δ. 

Συννεκκομίζειν παισὶν ἔρωτας. Ῥ. 918. 1.0.5. 

συνήδεσθαι εἴ συναλγ εἴμ οΡΡΟ5ΊἴΔ.Ρ.909.92.8. 
Συνεικευροὶ » ΡΤΟ συνεργώται. Ῥ. 70. 1. Ώε 

Ῥυντέμως κεὶ συντένως ἠπιετάυπι Ι1ηβί. Ρ. 

911. 9. Ρ. 1 ν 
σύ τοι ΊεαΙεΠς. η θΏίπιοςε ἀῑς[ῖ5, Ρ. ού6. 

τν Ε, 
Σπενδόνη » ῥαΐᾳ απ}. Ρ. 355. 3. Ἐε 
Σφραγὶς λίόου ο δα Ο/Η. Ρ. 905. 9. 

ΣΦριγῶντες Ἰβῃ. Ῥ. 179. 5.Α. 
Σχῆμα Ασίας. εως. Ρ. 904. 1. Α. 
νεα εέζμό ῥ]ᾳοεί. Ῥ. 177. 1. σ.- 
ή 460114 Κέγέγέε. Ῥ. 947. ὃν Εν 

Ῥ, 

Τιω.. Ρτίπια ρτοάπεῖα. Ρ. 5056, ο, Π. 
103 εσέ 8πΙΟΤ Τα/έ, εἴο. ϱ. 914. 9.56, Ὦ. 
Ταρᾶσσει εἲ Ώεος { Ἡρίάο. Ρ. 316. 1. Α, 
οὔὖτι Ταύτῃ ταῦτα. Ρ. 16δ. 1. Β. 6, 
Λε; Τε Όεοι ογο. Ρ. 990. 9, Α. 
Τέγγειν. δάκρυσι παρειάς. Ρ. 954. 9, Ες 
Τέγγεσθαι λόγοις εἴ Θέλγεσθχιε Ρ. 105. 5, 
Τέλη» 72}5/έγ/α «Ε)εωτέηίᾳ. Ρ. 163. ο, 
1ερως οπηπία Ρατε[αεἴζ. Ρ.ο19:0, 6, 911. 

1. Α. 306. ο, Β, 6 
Τεπρας Ρταξδεηδ εἶπα αοεῖσεῖς ἱπηρί, Ρ. 

167. 9. Δε 
ΕτυΓΗΠΠ το ργβεδεητ]. ρ. 178. 9. Ε. 

Τεθηγμένος ὀρ)Π. Ρ. 930. α. Ε. 
Τέρας ὤλιον. Ῥ. 394. 1. Ε. ἄγριον, ο. Α. 

ταυρου. Ῥ. 908. 5. 6. 
Τεηομέώς Ίσεσπα «επί εκρτεεῖτ. Ρ 

θἡδ. -1.:60, : 
ἵ-π'π-- Μεμαπάτεα. ρ 903. ο. Β. 
Τεττας πιοῖυπι ΠαΡοἳ  σοηΙἴαΓΗΓ., Ρ. 991. 9. 6. : 
Τέρψις ἄε νο]υρίατο Ύεῃοεγεα, Ρ-οῦτ. 1.6. Θῶσσον Ἡ λέγοι τις. 6ΙΕ. Ρ, 980. 1. Ει 
ὃ Θώτερος νΙΤΙΟΣΗΠΙ. Ρ. 5ο(. 1, σς 
Θκυμαζειν» εὔ/εγε. γέπεγα}2, Β.1μγὰο. ΛΑ. 

---θεν᾽ ἔκρυφόεν. Ρτο ἐκρύφύμσαν», ες 
βΙῖ/α πιῖηις αδίτατα Ροῦτὶς Αιτὶςὶς, Ρ. 
90ο. 9. 6. 

ι 

Θεσέπτωρ ο βέωη. Ρ. 91. ο. Ε 
Τ{εσεὶ ΕΙ ἆπο εκ Ρµαεάτα, Ρ. 107. 9. 
Θυραῖα. σδεπαο. Ρ, 907. 1. Β. 
1) δαρετῆα μη ἵπ Οὐ γάρ τι. Ρ. 949. 1. Α. 

ῃ 3 . Ν . . . μα ί Τ ἐμοὶ καὶ σοὶ; φιµά η) {εομίη εδέν 
εἴξ: δ.1855.1. Ε. 

Ρ τό «Ι ρα η Ἡ Τι εὖν Ιτεβιςῖδ ετἶεπῃ ἴη ηδη, ρ. ού8.τ. Β. 3“ - ΄ η / ξ Ἔ εὐ Τμεναι Εἴ εὖ τίθεσθαι. Ῥ. ο4]- 1. 6. 
Τιμα)» εστι Ραϊτες. Ρ 175. 1. Εις... 
ἜΤλητὸ»» οὗ τλητόὀν. Ῥ. οσ7. ο. 6, 
Ἔπηεςες ἵπ Αἴτ. δεπατίῖ5 ταΓᾳ8, Ρ.ε6ή. 0 Εν 

οις. ΕΙ. 
Τὸ μὴ εὗ» Ἱαππρης;, ἴΠΙο ΦΕΠΑΓ. ρ. 169. 1.Α. 

” ο . ἅχο Τόποι 



ΙΝΡΕΣΧ πεπυ Μ 

Ὑόποι ᾽Ατλαντικο) εἴς, Ρ. 3277. 1. 
Τοσοῦτον ἆγίγνωσκον ' ᾖ0ο ΠΩ 1. 

Ρ. 929. Ι. Β. 
Τοσοῦτόνν οἶδα. ϱ. 599. 1. ο. 
Τῷ τρόπῳ» Φιμοοί ο Ῥ. 96ο. 3. Λ. 
Ἰτασοεάίαε ΟἨτίςί Ραπεπτῖς Ίοσ8 αἴλθ« 

ἆ4Π1 ΠΟΠ οΡΙῖπΙα: Ρ. 161. 1.Β. Ι6Γ. 9. 
Β..ΠΠΌςΞΕ. Αα. Γδθας 4. ην ας, ας Α. 
278. Ι. Α. 950. Ὁ. Δ. Όδδυ ΙΤ. Ἑν. Ὀ68 
ἆμα ἀῑσίαπι Εαῑτ ἵῃ Ρταείατίοπε, 

ΤρέφεινΡτο ἔχειν» οβῥοε/εμ.Ῥ. 503. Τ.Ε. 
ἵῃ --- τρια ἀεβδίπεπιία Αιτὶεῖ μδίταίΑ. Ρ. 

400. 1. Ὦ. 
Τριταίαν ἡμέραν ο τὴν τρίτην ΓΡ. Ῥ. 193. 

1. Δι 

Τύπος σφενδόνης. Ρ. 955. 9.3. 
1 ύραννον δὂῶμα » σεάίει Ἱκεσίας, Ρ. 954. 3.8. 

ψ, 

ο ΠΟΠ τε]ηςἴβΠάΠ], Ρ. 615. 1.Λ. 8. 
γετεσιηάϊα 5αερ8 ῃΙΑΝ4. Ρ. 005, 9. Α., Β. 
7 εάεο Μλεᾖίογᾶ Φειεγίργα 5ΕᾷΜΟ7. Ρ. 2394. 9. 

905. 1. 
71 οἳ ὠνὴρ δι ΤαΤΙΟΓΙ. . 921. 1 Εἴ ο, 
«ττεεία } ἔτι {γεπέως. Τοῖά. 
7 γα ἰζίμς εχρτεςεῖτ Επίρίάεα, Ρ. 415. 9.Β. 
ΨΊΓΙΙ5 8Ώ διδακτόὀν " Ῥ. 174. 9. Α. 
ψτιμίεπι ϱ7ο/2ονεί ἀθοεγέμα. Ῥ. 174. 9.8. 
7 µτεγε }1ΕΓἱβ. Ῥ. 164. 1. Ο. 
γτταπι 15 ορταυθπῖ» αΗΡ15 Π1ΟΙ5 Περαία, 

Ρ. 976. 1.8. 
Χ. ο 

-- 

Χ ομάγεΛας Όοπι. νειδυη αἀπίσει Εω- 
Γ2ρ. Ῥ. 9085. 9. Ε. 

Ξεγοῦσθαι εἵ ἀποξενοῦσόαι. Ὦ. 351. Τε Εν 

Ὁ. Τ. 

τ.. τγο ρε[άἰάϊσ5ε ἀῑοίτμσ, ῥ. 915. 5. Βν 
"Τπεξέσχεν, εποξδσε ϱ Υ16. Ῥ. 930. 1. Βν 
Ἐὶς περβθολὴν ὦὠγαθὸς» πανοῦργοῦ. Ρ. 9365. 

9, Δ. 
Ὑπερέχειυ καθυπερέχειν τοὺς ἄλλευς. Ρ. 3139. 

1. Β. 

ετ ΕΕΒΡΟΕΌὉΜ, τ 

Ζ. 

Ζ,. {ππεξαπι «ΠΠ θαυμάζει. Ῥ. 177. 
ο 
-- . 

Ζεριγψτας ϱηέ/σεέ Πετῦβς «Εἴς. Ρ. 1734. 1.Ε.. 

Φ. 

Ρ Παθάτα Επῑτ δοβῄβοεδί» Ποπ Εωγέρ. Ρ. 
916. 1. Α. 

Φάρμακα ποτὰ Νε] πιστὰ. Ῥ. 993. 9. Ὦ. Βν 
Φέγφος ᾿ Αθήναις. Ρ. 984. 5. Β. 
Φέλον κάρα ᾿ κέαχρεῖς. ΡΤΟ ἐμόν. Ρ. 154. 9.8. 
ΕΠοδορπος πιεπιτί δεερίᾳ5 Ιπίτοτδαπῃ 

τητρεςδ. Ρ. 967. ο. Δ. 
τὰ Φίλτατω., Η399/. ἠδετὲ , εἴς.ρ. 968. Τ.Α. 
Φίλτοονο ἆΠ10γ15 {ΓΡ/ΩΠΙΕΠ. Ρ. 903. 1. ΔΑ. 
Φρονεῖν Πιθία δι]ᾶ » «617 ε3 ΡῖΟ νοεῖν. Ῥ. 199. 
πο 

Φυνῇ εἴ Φυγαῖς, επί 8ἰϊαπεπι πυ]ςε[ᾶ- 
τε. Ρ. ο7ό. 1. 8. 6. 

ἐν τῇ Φύσει αἶβε ἀἰςαΠΙιΓΙΠεδ66. Ρ.Ι74. 1.Δ. 
Φυτὸὲν (Ἠῖ χρῆμα.» πρᾶγμα ) ἄθλιν. Ρ. 334. 

1. 3ο 

Χ. 

κ ἑῶ λέγω ο κελεύω. Ῥ. 178. 9. Ὁν 
Χα/ρειν 6ἳ Γεγηθέναι ΕΙΠΙ ἃςς Η5411ΥΟ. Ρ, 319. 

1. ΔΑ. 
Χ᾿ ἅτερος ο Το καὶ ἕτερος. Ῥ. 943. 1. Β, 
Χέαι' χέας᾽ ἐκχέαι' συγχέαι. Ρ. 978. 9.Α. δ. 
Χειμάζεσόαι» ἑφείαγί. Ρ. 198. 1. Α. 
Οµοτας Ιπαΐεατ ψεπἰεπῖεπι ἵπ ΦΕΕΠΑΙΠ, Ῥ. 

967. 1. Ὦ. 
Οποσις ἵπ Ηίρρο]. Ττοεχεπίαε, Ρ. 994. 
τρ Ἐ. 

4 ΌΠοτο ἀῑδτιπει] νεπαίοτες ες, Ρ,Ι60. 9.Ρ. 
Φδίλῳ Χρᾶῆσθαι " εἴ οἳ χρώμενοι. Ρ. 970.09. Λ. 
Οὐγγήρρως Εωγέρίας Εαῖτ βτυἁἰοδίδδίπας, 

Ρ 100, ο, Ει 

ψ, 

ντκτρα . φηκτρίζειν.ἵππους. Ῥ. 388. 3.8. 
Ῥήχειν ἵππους. Ῥ. 178. 3. Δ. 

Ι 5. 



1/0 Ρδ. ΟΛλ5Ρ.ΥΑΤΟΚΕΝΑΤΙ 

τα ΤΕΕ 

ο ο. Π ΠΕ 

ΡΕΚΒΡΙΤΟΕΚΕΌὉὌΜ ΡΚΑΜΑΤΟΜ ΚΕΙ ΙΟΌΙΑΣ, 

10ὉσῬρὉὌΝΙ ΒΑΤΑΝΥΝΟΠΟΌΝΜ, 

ἈΡο δα πσπο ο μια α τς αν 

ΔΟΑΡΕΜΙΑΕ ΤΥΡΟΟΚΛΡΗΟΒ; 

ΜΡΟΓςΧΧΤΙ., 
| 



υπ ώς κο 

ως. π Αν ης Να 

ΤΝ να ο 1: παρα 

π ὶ 4 σε. να η] : πο ΙΡΕΜΕ 

οῦ ν η η λρ ογ” ι Φι ΠΕ ΗΗ μήν ην 

' ή, ΜΜ ΝΗ ης ΑΟ ΠΜ ΜΗ ΜΗΜΙΗΝΟΗ ΕΝ 
κ . ; ες Ἱ “. Ἱδριας Φ ςεμόμή ΜΠΕΛΗΡΑΗΝ ΤῬ 

Ηλ Ἱ .ἡ ; να. ᾗ 

δή τη ν ν ͵ ν ' Ί ήη { τη 8! κ... 

ται Ἓφει ἳ ΜΕ ΗΕ ΤΗ ΗΡΙ 

η μα λημήονν Όλο να κρώνθηώ ορ φο- ών ρα κἰζάθ Αλ ῥάωαὲς νο ο ελλ) 

ας) η. δν 

4, μλ{τΑΦλ αν. 

ο ίκη 

μα 4 



ΙΓΙὐΦΤΛΙΡΣΙΜΙ5 

Α ΠΙΑ ο Μ΄ αό Α.Ε 

ΙὉὈσΡΒυΝΟ-ΒΑΤΑΝΥΑΛΕ 

ο πα τους. 
ΝΑΤΑΙΙΟΜ, ΜΟΝΕΕΒΟΜ, νΙΕΤΟΤΟΜ αΕΟΒΙΑ 5ΡΙΕΝΡΙΡΙΡΣΙΜΙ5, 

ο Ῥ τ ΤΕ ΤΝ 0, 

ὅοσο κιτ τι να ΒΕΝΤΙΝόΚ, 
ΕΗΟΟΝΑΕ ΕΤ ΡΕΝΡΕΕΟΗΤΑΕ ΡΟΜΙΝΟ. ΕΟΌΕΣΞΤΗΙ 
ἨΗΟΙΙ. ΑΝΡΙΑΕ  ΟΒΡΙΝΙ ΑΏΡΟΒΙΡΤΟ. ΕΙΟΣ5ΟῦΕ ΝΟ- 
.ΝΙΝΕ ΙΝΤΕΕ ΡΕΙΕΚςΑΤΟΣ5 ΡΡΑΕΡΟΤΕΝΤΙΟΜ 

ο ΗΟΙΤΑΝΡΙΑΕ ΟΒΡΙΝΌΜ ΡΕΙΝΟΡΕΝΜΤΟΟύΟΜ 

ΤΕΝΕΝΤΤΙ., ΔοσΕΚκΙΟΣ ΕΤ ΥΠΣ5 ΕΗΕΝΟ- 

ΙΑΝΡΙΑΕ ΟὈΌΒΑΝΡΙΣ ΡΕΡΤΕΜΝΙΒΟ. 

ἘΤτο. ἘΤθ. ΕΤΟ. 

ου ει ο. ιτ ας 

ΙΑΑΕΒΡΥΕΙ.ΡΙΑΕ  ΡΟΝΠΝΟ., ΟΙΝΙΤΑΤΙΣ ΡΟΕΡΕΔΟΕΝΑΕ 
ΡΕΝΑΤΟΒΙ. ΕΤ ΟΟΝΕΌΙΙ. στο. Στο. Ετο. 

ΠΙΕΡ ΕΤ ΠΕΣ ο 81 ΕΣΥ ΥΝΣ ας. 

ΡΕΑΕΡΟΤΕΝΤΙΓΜ ΗΟΙΙ,ΑΝΡΙΑΕ ΟΒΡΙΝΟΜ ΟΟΝΕΠΙ1Α- 
ΒΙΟ ΕΤ ΡΥΝΡΙΟΟ ΦΌὗΡΕΕΜΟ., ΜΑΟΝΙ δΙσπΙ1 οἳ- 

ΦΤΟΡΙ. ΟΡΕΕΜΑΕ ΟὔΌΒΙΑΕ ΤΕΙ ΡΑΙΙ5 ΡΕΛΕ- 

ΜΙΡΙ.ΕΙΟΡΟὉΕ ΤΑΡΌΙ.ΔΕΙΙ ΡΚΑΕΕΕΟΤΟ. Ας- 

οΕΒΙΟΣ ΕΤ νΠ5ς ΚΗΕΝΟΙΙΑΝΡΙΑΕ οὔ- 

ΒΑΝΡΙ5 ΡΕΡΤΕΜΝΙΕΟ. Ετο. ΕΤτο. ΕΤο. 

Ε Ο0- 3 
ο) 



τος ους σο  σοστα 

ΔΝΟΔΡΙΙΙδΝΙΗΙΣ 4ΜµΗΡῆΕΙςον ΙΜΙΝΟσΕ 

νι κ. 

ΟΙΝΙΤΑΤΙΣ5 1ΤΕΙΡΕΝΡΙ5 Ο6ονΝςδυι]βῦς, 

ΙΓΟΑΝΝΙ νανσαεπ ΜΑΠΟΚ, Αξα. ΡΕ. 1,60, 

ΤΟΑΝΝΙ τν Όπσε ΝΑΒΟΕ τα 

Αρα τ κ κ ο ολο τς. 

Ρ Εκ δοι Ὁ ο ο Αι Αμ Μδς 

σκ{4{ΣΙς5ΙΜΟ,. σον» ΙΤΙςΡΙΜΟΟΟΕ 

ας πα 

ε Αα πο ΝΕ αι ὉὋν  Ν. 

ειν τοκλς, 

οΙΝΙΤΑΤΙ5 ΙΕΕΙΡΕΝΘΦΙ6 5ΥΝΡΙΟΟ., ΙΤ ΌΞΣΤΚΕ 
ΔΟΑΡΕΜΙΑΕ οὐκΑατοκύΝΜ σονΝςῦΓῦΜ- 

οὗξ 6ΟΙ1.ΕΟΙΟ ΑΌ ΑΟΤΙΝ. 

ΌὉ Αν ΤΡΕΙΣ 



Φ παϊμῖ Ποποτίβοαπι ἵπ Ασαάσπιία, (παπι δαΡΙοΠἴΟΓ ΤΠο- 
ἀοταπαϊπϊ, [μπσάιπο-βαίανα Ἰοεπα αἀδίσηαδίίο, ΥΠ 

ΡΕΠΗΙΓ5ΤΒΕΣ, πε Ίος ἁπίάειπ ππεαο ογσα νοῦ οβδεγναΠ- 
ἴας (παπίαἱαπισαη(αο Ρίσηιι5 ασοἴροΓε ἀοδ]σπαμιπηαϊ, ἎΧεο 58- 
πο γἱάοτῖ ροίογί Πῷα]]1ς5 ἰπάίσηας απ γοῬῖς οὔοεγαίατ: οορίΙ- 
πεί οΠἵπα εχι]δίίας απίο ἆάο αΠπΠογαπα τηῖτα οἰατί θογΙρίοσίς 
5εηίεπ!ῖαδ, πετ γΙτΙΙΩ Ίοησε δαριοπιΙδδίπα Γαΐ5δο ]αάϊσα- 
Ραϊ, πο ἀϊσαπι Αρο]Ιποπι Γεἰρ]ίοαπα, (αάαιανίς οἱ Ίου ΠΟΠΠΟ- 
τῖας δς Ῥτοδἱίαια,) τἰ]αά πια[{ο: οεγίία5 οἱ γετασῖας Απησίε]αε- 
ἀαππεποὶς οἰν]ίαιϊς ογασπ]απα, Ὕπος ἴῃπ αὐπαμίδιταπύα τοραβ]]- 
σα Ὑο5 Ποάϊε(αςα, ΥΙΒΙ ΜΛΟΝΙΗΡΊς Ε, [ποφπσουίεγ αὐλίροιῖδ, 
Ῥείτας Όοτπε]. Ηοοίάίας. ΘΟπἱάπο ]ανοπῖς ἁγιπϊ Ῥοδίαο Ῥτας 
τε]ιααἱς νῖτα πα]ταβαίας, Ηασο (στοίμαδ, αἆ τοπιραδ[ίσαπι γουᾶ-- 
5 1Π οούσπι εγσα Εγὶρίάσμι επαρετ αΏεοία Ροσδ Ὠαπίοι 
Ηεἴηδῖο γιζεραίατ φαρέρπέίαε ΊιοἸι ἰαμι αμοίογ ὀομως Εατίριάςες, 
(απ οτασιίωα, πέφιε εἶμκν Πιοάο αἲ νἰγμίέέπι, δεά οεγἐδοί- 
7115 ργιαεπίίαε απέ{δίε». ἴπ απιαΡΙΗ Δοαάεπαίας Υ οδίγᾶο ππΙΡγα 
α Τοδερῇο Ῥεα[ῖσετο [ογπιαί1, παίατα 4α1ρρε δτᾶ γείεγαπα απχῖγα» 
1οεἵ5, Ηοἰηςίῇ 8ἱ γος {ογίο πιίπας πιογεί αποἰογιίας, ἑαμίαπα (απποπ 
πω απ]πιϊς Ψ εδἰγ]ς νῖπι ατρ]ίτου Παριίαταπι Ρατ Π]αἆ ρορα]αγίατα 
αἀπιταρ]]ε, αἱ Οτοίμ Ηοοίἁίσπε |αάϊοίαπι οοπίοπῖδ, απαο [ογίαδ-- 
5ε ΡΓΟΓΕΓΓΙΡΟδΞΕΠΕ, απ. παπα ἰεσιΙπιοπ]]5 απ{οΓοΓοπά Πα, αἰᾳαο Εμι-- 
τιριάεπα Παάϊσα(ατὶ 515 ἀἰσηϊδδιπιπη, ο] 15 οχ Ροτά [5 Ἔγασου-- 
'4τῖς εκεε]]οπίῖα ἀῑσία Υ οὓῖς ἀεάϊσαία απἱο οΏεταπίας, απάπι ο σ 
Ἠαγτη | μίεταγιιπι 5πάἶοδί5 Ποπ] δις οοπα πα ΠπΙοθη (αγ. Εια γο- 
ἔογιπι [αι Ροδίαταπα ΓαἰΙο» αἱ οαγιίπ ατα δααγ{ταῖο Μοπιπος αλ]-- 

κ. 0 οετεπ, 



ογεηί , Γογοδα11απογος αἆ Παπιαπ]{α (15 αΠΊΟΓΟΠΙ οπ]ίήπγ(ιο εΙΠο]- 
Ἠτοπί. Ῥτας οπηπίρας Εατρίάεδ δρ [αρα]αταπα γοἰο οαΊη 5ὲ- 
Ῥϊοπίίας ραγίοπι ἰγασίαγ]ί ἵπ ΓτασοεςΙϊδ, ἆπαε πποσίρας οἴνίαπα 
{Γογπιαπά15 οπιοπάαπάΐδααο, «πασ(ιο ΒΗππαπας δοοἱεία ἵπ η] - 
νεΓςΙΠΙ Ἰπαχίπιο ο5δοί αοσοππποάαία. Ό πα οἰαγαῖί, αεῖαδ 1 ρα- 
οἵς οῖαα αγ ρα5 πιασπογαπα Γη ἴπῖογ (γαθοος ΙπσοβίοΓαΠ {ο- 
ταοῖδδίππα, Ῥγασίογ Ρογίο]εια, Φουγαίεπα, Απαχάασοταη, γ1ά1Ι 1]- 

Ία Ώεπιουγαπα, Ἡ Ιρρουγαΐστα, Ηοτοδοίαπα, Ἐμασγἀἰάστη, 9ο- 
Ῥμοσίοπι, Βπρολίπ, Οτα παπα, Αγδίορμαποπα, απογατα νο] αη]- 
οςδ 5εευ]ο δα{1εοἰσσαί ]αδιταπάο, Βουγα]ς Γαπαϊματῖς σταν]σο]- 
1η άποφτιο γε]σίοπῖς οαρ]ία [γοηπεπίος αἰσίί Βατρίᾶες5. Όσου 
Γογπιίάο]οδας δαρεγς[ομῖδ, ἆπαε οἶνες εἴῖαπι Αἴίοος αθ[ίαυαἲ 
ἆς πο 16ο απῖγουςδῖ οοπάϊίοτε, ἆς ρτον]άα ἀϊγίπαο ππεηί15 οιΙ-- 
σα το ΠΗππαπας οπγα, ἆς ΥΙγίπ{ῖ5δ αΠπογ6, ἆο απῖπια Ρο»δί Γάπε- 
τα 5δαρεγειῖῖαε, ἆά οετίο 5οο]εταπι γἰπάϊσςε, ἆς Ῥγασιίϊ5 Ρρίογάπα, 
ἆοε τορας ἁῑνιπίς ἵπ Ππινοτδατι 5ἷς δεηδΙῖ», αἱ ΤΠ ἰδία ἵογγατ απα 
οτρῖς «α]ϊσίπο 5ο] ἴ]]α Ροδίαταια δαριἱδοε, ἀϊσπαδαιε Φοσγα[ἶδ 
οοπηδοσίῖο Γπογῖί νίδας ΟΕγίδΙαπργια γείογαα γα [Ιδδίπιο Ο]ε- 
τησοηίί Α]οχαπάτίπο, αἴαε Ιπίες ράποο5 Ργοχίπλας αοορδδίδδε γε- 
τ]ίαῖσοπα, (παπα ΟλγὶςΙαπῖ ΡτοΠίσπηασ, Μλογιιπα ἀῑδοιρ]ίπας πα ]απχ 
οφπἱἆεια ραγίοπι ατριίτοτ α ΓἨΙ]οδορ]ο νείογί εχοοσί(αίαπα , «παπι 
ἴ]]ο που ρετἰγασίαγεγίΕ, Υεγαο γΙΓίπ[ῖ5 εί Ἠοποδί Ιαπάαίος «0η» 
βίαπΙϊδδίαδ. Όπας αεία[ῖς οἱ οἴγ]ίαίἰ5 ΠΙΟΓάΠΙ ΟΟΠ5ΟΣ; ταϊριΡ]]-- 
6αο ργασδογῖπι αἀπαηἰδιγαπάας, δε οἱ ργ]ναῖπα φαἱραςγ]5 δα]α- 
Ῥογγίπια ἆοά1ί ῥγαεοορία. Πα]α5 αὐἴοπ 1Π δοοπα ΡΠΙ]οδορΠῖ ἀτα-- 
πηαία, οἰίπι Βοσαπι άποῄπο ἀε]οῖας, διπάϊοδο Ἰοσεραπίιτ αὐ 
ΑΙοχαπάγο ασεάοπαε, Απῑΐσοπο, Ρίο]επιαεο Εογδείε, Όαεδατο 
Αιισηρίο, αἱ 1] πο τοσπῖ αἁπηηϊσίγαπάϊ ργασοσρία ρείεγομί, απί ἴπ 
Μισὶοῖς Ιῇ5 εἰεσαπίῖ α ποσοί[ῖδ νασαῖ ]ποππάο οοπᾳα{οςοσΓθηῖ, 
Λοπιίογα (πἴάσπα 1ο Ῥοδίογογαια, {παπα 51ο ααία[15 Πουυῖπίπηχ 
οχρετίας ]αάϊοία, αὐ Ατεμε]αο ἴαιπει Πεσε γοσαίας ἵπ Ἀ]ασεο- 
πίαια οἱ Ρ]απάςο Εαῑι εχοερία5, απ οσπα Ροδία 5ππηπιαΠη ΟΟΠΙΠΑ:1- 
πηίσαγο εοηδίΠογαπα ποπ ἀαρίίανιί, Αάεο τεγαπα δοεπα Γαί παπίαίας 
τ{ Ίου 5οσα]ο οπίη Παγιρίάε Ρτασσ]ατγο ασὶ ατΡΙίΓοπλΙΣ, δἳ νοΓ5Η ΠΠ 
Πλας ἀπ]οσφῆπιε ἱαπαπαπα Θίτοπο σαρίῖ (γασοῖδ Ποτί εγαάϊεπα{, 
αῖ απίάσπα Ιπάο[{5 δἷπί βεπεΓοδίογῖς, αἆ ἄππογεπι απιαπῖ(αεἶς 
γείογίδφιο ΡΙ]οδορλῖας 5ο οοπιπογογί Ραϊίαπίαν, Ἠαπο γο] ἴπ 
Ρτπιϊς ραγίοπη πηϊμί α Ψορίς, ΥΙΠΗΙ ΡΕΒΗ ΗΕ ΟΡΤΗΡΒΟ, ἆς- 
παπα ογοά]άΙ, ἆαπι Βοχϊρίοτος πΒΙ Οταεσος ἵπ Λοαάεπιῖα 

γες- 



Ὑορίγα οοπτηἰδίςι15 Ιπίογργείαπάσδ; Πέ, {ΙτησΚΠΗ 5ο ἆαγοπί {ῃ ζῑς.. 
ορίπαπα, πο ΟτΤαεοί πιασίδ δοΓΠΙΟΠΙ5, ά14π1 νοἱογῖ5 πποππογίας 
ΤογΙΠὰ Ῥγίδοσειιο δαρίεΏίῖαο οοσηΙΠοπο Ύπαάαπι ΠπρΠογοπίας 
ποἩ αἱ γοτβοχαπα ογπαπιοη(15 ΠΠοιοΓπιιο [ογπηιι[19 ἀῑ[αιἰ ἵπσε- 
παπα ἰαηίάπα εχοο]εγοπί, απὶ ἀοοίίογοες εγαἆστοπί; σε αἱ απΠῖ-- 
αππίαιϊς πιοπαπηεηία ἱγασίαπίο αΠΙΠΙΗΠΙ οἶαίη οιπεπζαγεπί, αἷ- 
στςε 5 {η Π1ογὶδ οχοτοΙἰαἰΙῖ οἶγοδ ραϊΐγίας άπϊδζπο δι]αθ 1ΠΘΙΙΟΓΟΘ 
εγαἀετοπῖ. αεο ἵπ Λοαάοιπία ΕΤίδίασα Ῥετ (αἴπαπε εἰ γἱσιιῖ 
4ΠΠΟΡ Ίπεα ΓΗ ταἰῖο, αἱ, γείοτίς δαριεπί]αο Γοπῖρας ἀοπιοηδίτα- 
ης, ο,δογναἰΙοπίπι αΠαγαπι {ασ ατα ΤΟΓΙΤΑ αΡ απ] ας Βογ]ρίο- 
τρις ἱταθιίαταπα ]αοππάτίαίο ΤηΙΠοΟΓΟΠΑ, ]άγοπεσ(πο α Ἱ]]α 
ἀἰδοεπάα οο]ιογίατες, {πας γΙΤὶ5 οῖαπι οδδεπί τα ΓΠμίηγα. Ροῦ- 
ἱαγαπα αιπίοιη ἀῑοία ΙΠ 4ΠΙΠιος Ῥοπο ΠΙΟΤΑΙΟΤΙΠΑΙ Γαοἶ]ίας ἱπῃαπηϊ, 
οἱ πποπογίας Πσπηῖας Ππ]Παετοηί: α Ἠμβῖδ νετο, «πίρις τοίαα 
1πάο]οπι δἱρΙ ]αγεπος πεσατί ρααηίας, Ῥοΐοπίο Ροθίαγπα Ίοπο- 
οἴἵπίο δαπὲ αγοσαπάΙ, αἴἄιπε Ἠου ἵππαιπαπα οα]οαγῖ αἆ απΠπογοα 
Πιππαπ]{αἰἰς οχδιιπια]αμά1, Εἱ ν]άοΓί Γογίαδδο Ροίπογαα ργοἴαπα 
ορογαο {πΐδδο, ΠὶδΙ Ἱπσοπίο Ο14Γο5 ΠΟΠΠΊ]]05, αὐ Δησ]ί6 οΓιι-- 
οτιῖς οἱ (ογπιαπῖς Ἰαπάαπη Ῥγασιηϊο Ἠοπεδίαίος, Πίογαγια οοι- 
η]ος15 ΙΠΙΠηΙοα ΠΠΟΥ5 ταρι]δδοί απίο ἀῑοπα, ϐ)Παπίαπαγἰ5 απίοια 

7 Μίαθ ια ὀγερίς δΡΕΊΙ πιο ψεἰεί Γπε]οαγο {οηφαμε, 
5Ι Ώοις ϱ. Μ. «οερίῖδ αἀδριΓτανογῖ!, ἵπ Λοαάεπιίας Ἡ οδίγαο [γο- 
ᾳποπιία ἁαπιπαπά 11 Ιηδίσπο ογῖί α[ἰ(παηᾳο τεραταβί]ο, απ 
παπο Ιπγοπίππίαγ, σπὶ δενογᾶ Ίοσο Ἠῖ5 δἰιιά1ς Ιην]σ]]αηίος ἴπ 
Ίου σεπεγε Πἰοτατατη γἱπὶ δἰπί Ραΐαπῖ, Ίναπι, 4πογαηι Ῥοσίογα 
δεπης] Ρεγοιδδεγί! Ποπεδίας απφα Πα απο, αἆ Ἴαοο διαφ ία 
ἀεδετεηάα πα]]α οοπά1ἴθηο, ΠΗ]]15 ΥεΓΡοΓΙΙΠΙ {ογπιοπίῖδ Ῥογιηο- 
γεβιπίασο Έὰ ααἰάεπι οδἰ Πογαη Πίεγαγαπι, ος γε, ἁπαπία- 
Ίαπα ιά οππ(ια δἷῖν ἀε]οσίαίίο, τί Ίου δἰηί εαγα ο]ίογος 
Ῥγασπιίο οοπίεηῖ, ΔΝ] {απιοι Ἠ]5 Πογίς ἵη Αοαάοπιία Βαίαγα 
Ῥγοπιογεπά15 πα] 15 αἰα]Ε ΙπογοπποΏί η οἱ ἆοοις ροίοπῖ ραίγο- 
οἶπίο αἱ Ῥοπίρπο {αγοτε, άπο γοδ, ΥΠ ΒΕΛΗ ΣΤΗΗΣ, 
Ἱαγιπα ο]ίογος οἱ Ργοίδδδογοδ, ΠΟΠ π]ππο Λοαζσιηῖας «σος 
Ῥγοπιογίδ5ο Πιιαἰςαπίεδο ἀῑσπαίί δειηροτ ΓΗ15ἱ15 αἴῴιια οιἶαπα ππης 
ἀἰρπαπηίσ], Θπππι απίο ος ἰτ]σϊπία 4ππος γα]άο ]ηνοηίς ππαπα 
Ἠϊο πηαχίπιο τΠΙΤάΓεΓ Α]ροτί, Φομαοηδίαπα, ΝΟοΡΙΠΙ58ΙΠΙΟΓΙΙΠΗ 
Ὦεροδδογ τη Ν οδίΓογΙΠ1 οκ αἶδίία τηο Εεη]σηίίας ἁῑαγίίις ἆαπις 
αφτία αἆ τοσοπά]ία ΒΙ0]οίμοσαο δογ]πῖα Ῥαϊο[ασίο, απαρ]δσίπιαπα 
πηἰ1 {ερετο «ιιαδομηἛιιο Υο]]εια γείεγεδ ππειΡΓαπαδ οοπίσοσίαη- 

αἱ 



«ἱ Ροίρβἰαίοπα, Τδίίας Ῥοπο[οῖί {οπΗρογίδᾳμο ΙΑΟΠΙΟΓΙΠΗ «πα 58ε- 
δε τοςο]ο [αοιπαἰσθπηαπαν οΓαἱ15 Τεςογ(ος Π]ασίτῖς Οοπηδα]15 
Ι0ΟΑΝΝΙΡΦ γΑαν ρην ΡΕΠΟ, ραοῖς Ρε]]άαο {επιρογίριας γΙτὶ 
Ροτιπασηίφ (πΐααο Εαδιτίεδίπιο (Οπγαίογαπι εἱ Γοπδα]απη ογαξ 
οοηβοδσιῖ αῦ αοἰῖδ, οχοε]]επίῖδ οἰίαπι ἁοοπτίπα ΏΑΥΙΡΙ5 
ΠΟΥΒΝΕ, απ, οσα αἆ οείεγαδ Ἰαμάςς σα Ποπηῖπες αά]ίοο- 
τοπί ογιςθθιαί, αἱ Αοαάεπηίαο Π{οταγαπάαο οοηπιος15δ 8επι- 
Ρος ἱπγίσι]αγοπέ, 518 {πι ρεγ[εσεγαπί οοπιπιοπάαοπο, αἲ Ίου 
οσο εοιωηιοάο Ρος Ῥϊοπηίασα Ρογ/ΓΙοΓοΓ. {πσοηπίῖς Ῥοπο[οῖϊ 6ο1η- 
Ρος 1ΠοΙΠοΓ{ δαορο πα] μῖ Γα1ξ οοραδίο δαμπαίϊα ο {μοϊᾷσησι Βἱρ]Ιο- 
οσα Ὄοιια ΠΙΕΓΟΠάΙ, εκ Ὕπα Ἱναῖο οἰίαπι ΠΡε]]ο (παεάαπα ἆοοεδ- 
δογιαηί ογπαϊαθηία ΠΙΙΠΙΠΙΟ ρογνα]σαίας ἵπ ἆπο Ροδίαο ΡΙ]ο5ο- 
ΡΗΙ ἀῑσῖα ἀϊδ]οσοία ϱοΠΙΡΟΠΟΓΟ, αἰφαο ]]απλίπαγο οοπαία5, Ύπῖ- 
Ρας Ιοπσί ἰοπιρογῖδ αείας οὐδοιγίίαίεπι (πασιάαα Πηια]εταί, 
Ῥ]]οδορ]ίαπα εἰἴαιη Επαπίρίάϊ5, (πα αἷία (γαάϊάίσδο γἰάεος, 
ὅπαο Ἠαγμα τεσπα Ιπίε[ΙσοπΗβα5 Ιποχδροσίαία δἵπί ποιο ἵη]α- 
οππάα Γπίαχα, Πππο ος Προ]]άπ1 ποη ἀπρίίο απῖπ οοπΙ{οΓ εἴ 
Ῥεηίσηο δ15 εχοορἰατῖ, οἵη οίῖαπα ἵπ Πποπι οάϊαπα, τί Λοα- 
ἁοιπ]αο Βαίαγας ασ ἴπ Ρρατίο ἀθοιδ που άαοάαπι πιοάα]ο πο» 
ηΙμΙ] απιρΗΠσαγείασ, Ο)πος δἱ αιῖς [οτίο ἴοπαο ορίδο]ΗΠ ῬοΓ- 
θομἱς Ν οδἰγῖ6 ΠΟΠ δαίῖς ἀἰσηιπα ]αάιοοί, Ὑο5, Ναεοοπαίος ο)-- 
εἶπαὶς Ίονοπι {απποη ο[ οι Ποπογοα, εἱ σταίαπα οΠετομίῖδ απ- 
Επ άτα ΕΠ αιαπἰδθηί ]αά10ςδ ποπ αδρογηα ΡΙπη] 

΄ 
, 
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ΛΟΜΙΔΟΗ ΓΕΝΟΤΚΟΝΟΙ 

σοήρευαα 1,ησάμηϊ « Ῥαίαν. 

1. Ιά. δερῖ, 6ΙΟΙΟΟΟΙΧΥΙΙ. 
ὁ Οιτοσῖς ἀενοίϊρδιηϊ, 

Ε. 6. ΥΔΗΟΚΕΝΑΔΕΑΕ. 



] 

ΤΤΡΟΥ. 6Λ6Ρ. ΥΑΙΟΚΕΝΛΛΙ 

ων πο κ Ε 

1Ν 

τν μμ τν αρης 
ΡΕΒΡΙΤΟΒΟΜ ΡΒΑΜΑΤΟΜ ΕΕΙΙΟΟΙΑ», 

αμ οσα ο Τ. 

Ὡς [Γασπιοπίϊ5 Ῥεγά[ίογαπα Εατριάϊς ἀταπιαίαπε, 

Εγὶρίαἰς ρεγάέατωη Ἴ7αδ. τεζφιας Ῥγαέσίατο /γαςηιεπέίς 
αἰογιήι Εοξίαγιπῃ. «Βαγπεδίο πορ[ἰροπίεγ Ἰταοίαίας. Αγο 
}ιγιρίαεἰς ἀεαἰδδε Β. φμαο εὐδεπί (ατοἰᾶ. ἀπ Βαγπεδίαπἰς 
ορέίπια Ῥεπίζε]ο ἀεθετι Ιιαἰἰποτωπι Βοζπιαίωπι Γγαβηπεπία 
αἰ[ὲρεπέτι5 εοἰζεοία, (παπι (αταεεοτιζΏ, «ΔεΙφιΐίας {α[θς σο]- 
ἶςετο ρετίοιζοδιπ, (μία ἴπ Εάῑίογε τεφιγαἰΙγ. ᾖπιεπάαπ- 
11γ [γαβπιεπία φιαέάαπι ᾖ)λαπαξς Ειτῖρ. Φθίγευν ΡέΥίΤθ. Ίροσ- 
Φερὴς, οἱ. «άππιαθ οο7ηπΠιία{ζοηεδ, ἔτειοι µεταλλαγαί 
Ἔτειο ἑορτὴν γεσεέιέωπι «ΧεπορΛοπέις «4Ππογεπι Έφηβον «οί, 
Τιμάορος" ζυγάορι. Ἰίθεσθαι, ΡΓΟ ἡγεῖσθωι , νομίζει. 

ο νιᾶ Ἰη 5εεπα ῬΠΙ]οξορ]ηῖ 5επτοπτῖαα Ρ]οταέαιε, αἆ Ἠιηπαπίταί5 
]ττητίδαιε Ῥυ]οτίταάίπεπι «οπποπάαπάαπα» αἲτ οπιεπάφπάος; πποτες» ν]- 
ἵαπιημε΄ Ὄεπα Ἱπ[ογπαπάαπι, απτ τεπραρ[ῖσαπι αἁπιπίδιταπάαπι 5ηπτ «Οπ]- 
Ῥηταϊαε» εκ ρετά]τῖς απτεπῃ ττασοεά!ἰῖς αχαιἰςιεϊςσίπιας ϱἩἹαδαιπε ποβῖς νετε- 
τε ουβτούίνετυητ, Ἠηίας Ἱπρτηῖς Ττασίοϊ νειδίθις τππο παπι γετῖς ορεῖπιὶ 

Α Π]ο- 



2 ε. 6. ν. ΡΙΑΤΑΙΒΕ5 6ΑΡ. Ι. ΡΕ ΕΚΑΟΜ. 
πιΟΣΟΠ1 Ππασῖςιεϊ Ῥταροθρεῖ ης, νοῖ ταπααπΙ σαρῖσοπεϊςεἰπαὶ γἱσί΄ τεοπο- Α 
πῖ. ος απππι σπάετο πεαπεαι ἵπ ἁπρίταίοπει» πα] ετίατει ορί- 
πίοηΏο 5η» οὐ το]ἰατῖας ἁταπιαταπι Γαπρίάδοταια οἴππι ομηδνῖ5. (γαςςὶ 
Ῥοδιωε νε] αἰτοτίας Δοπρτοτϊ. Γπασπιοπτῖς αεαιρατατος, δορβοσ[εῖς νετδὶ 
στατα», γε] (αεί, νεὶ ΔΝΙσαμάμ. Ότι επῖπι Πὶς εἰπίμρησααε 5ο]ῖ 
ἀεἰεστοητής απο ταῖς απατοζε5» «ππεφπα 5 Ιηδαπιίτας τεάητεσταπᾶἶς 
οβετα ΠΟΠ ππασπαϊα ἵπ απίνεγδαπῃ Ῥτλεδίατα Ῥ]ατῖσαιο νἰάετας απ]ἴτατεια » 
Ἐωπρίάςα ποπίποπι ατοίττος νἰΠρεπάετε Ῥο55αε. απἱ απἰάεπι ἴ]α Ρραπ]ο 
Ῥτορίας εοσπονετῖτ» αἴπα δα ἀἰάίοετῖς, απαπταπι ἵπ απὶπιϊς Ποπίπαήι 
Όσιο πΙογαΤΟΤΙΗΗ νΙΠΙ Παρεαπῖ ραμεῖδ εχρίσδδα ΙπασποΙΠΙ νΙτοπαπ ἁῑοτα 
Ῥτας Ρτομχῖς ῬΠϊ]οδορπαπίαπι ἀἱερηταοπίραςς απίαϊα, ΡιαεῖεΓ αἰίος νο- 
τοτος ΟἨτίκίαπος», (εΠεΜΙΕΙΙ ἸΙασαττ «4ἱοχαμῶγ ή. αἴηιε εκ ἸΙοεῖδ. 
Ἠηῖς υπὶ οοπρειναιῖδ, Ῥετεερεξ, ααπι ρίορε 1π Ίδιπας σασίπε 51ρεί- 
φετίοπίς αἆ νεγίταςς Ίσσα «Εωγίρίος πεςεδδοῖἜ, 

ΝοἨπ να]σατοπι Ίτπαμε Ἰαπάεπι αὉ οπιπίρας βαγπεςς Εαὶδεϊ ΡτοπΙε- Β 
τς, αι εκ Ρενάτῖς ας Ἐταροσάἶ δια ποὺῖς ἵπ Εάῑίοπε ΡἱΙδαΠαΠΙ 
ἀμο πη]]ο ει απαάίῃπσεητος νειδας αἀπιππσγανίτ, 5ἳ Ῥρει τοῖ Ἠργος νε- 
τοτος «ἱδροιδας «ἁΓαππατΙπα ἰδτοτΙπ τε]οιία5, απῖ Ῥτουτ ἹασαεπτΙς» αὐῖ 
εππεπάατο 5εΠρίας ἵαπ ππηπι Πδε[ίαπι εοἰ]εσίδει; ετ» 5ἱ οπίά εδδει α 56 
πππτααπα» εἴ», αα ἵπ 5οίε κἴπσπ]αο Ιεσοτεητήτ» Ί]ασηα ϱΙΙΠΙ οι ΠΟ- 
Ρἱ5 αἀποϊμδδει. ῥεά πππίπαπῃ ἆπο ππ]α Ποιαπι νετδααπι ντ Πηδισῖς 
Η. γοῦης Ἱπτοτρτεταῖας Τματῖπε Ῥατα 1 2οῤώεο 51ο ἀεάσται, Ρρατιῖπι 
ἵη Ἐκχσετριῖς εχ Ττασοςάῖ ει Οοπιοεάῖ (απαεςῖδ, νἰαπιααε ἀεπιοηρίγα- 

᾿ νοιας» Ύὐὖα ἀϊνειοίαπι ἀταππαταα Ἱπνεπίτί Ῥοδδεπι {ασπεπηία» ἢβο]]- 
παπι.  Ἠαπς νῖαπι βώΓΠεκίΗς ἵπστοσδις αἰτοτί Ταππεα [ΠασπιεπίοΓηπι οκ 
ἁὐοῦιις Ιπῖς Ποσῖς ἁαεεοτιροπάοταπι ΠΠ ἀεπιαπάανίτς ἵαπ απα το ἀῑςὶ 
νὶκ Ροῖςσι απαητα αδίαΠς Ἱπευτία Βαιπεδίαημς5 Ίο αππαηηεηςί {ηετῖτ 
σταςδαῖή».  Αρυά ἐοδαει/η Ἱερειτα 5εά1 ἵπεσιταε ἵτασπιεητα σηπι αἆ Ἱ]- 
Ἰμά Ρρἰσταφπε . ἁπαπια τεῖ]Ίδδετ., 6 4ἱο ῥταεσεεάεῃπς Ῥειίτιῃ ἀῑεετειιτ. 
πιω] ἀεάῖτ νεῖατ οκ ρετάϊτς Παροσάϊῖδ., αἴπε Ίεσετεπιιτ απ ἴἵπ τη- 
σοεάῖϊς Ἱπτεστῖς, απῖ αἆ αἷία Ίοσα ρεγήπετεπε: Ῥοδίαπαπι τγρίς Ίαπι ε-- 
«οητ ἀεδεσῖρια., ΠοΠΠΙΠα ση επταῖηπι Όση μοσίης αππιαἀνετϊτ, επίης ἴη 
«τοβσας ν. 91: [οη. Υ. 75. νΝ. δο, ποῖα Ἱπρίςιεπιϊ ρατεδῖς αἰιοά ἀῑσε- 
Ῥαιας ἴ]]αά ετῖαπι, αἰτετίῃς Πας ἵπ τε ορεία δι Τάϊτοτεπι, οὗ Ίαπο πε- 
σ]σεπιίαπι ἴπτο οπ]ραπάσιπ. ΄ τανίοτίρΙς περοιῖς οεεΙρατο Ὠοετοτὶ 5α- 
Πμς Γι]ςδει Ίπος ποτ αἴπρίσ» από ῥοδεεραπῖ ππεπτεπῃ αἲ οιηπίρις 
ος ευτὶς νασαπῖαιῃ. μῖνο απῖοπι Ἠπίς ἀεδεαπτι αἀάϊταπιεηπτα, 56 αἷ- 
τοτῖ» οσα πποςεβδετηπῖ αά (τοιίαπα, 5ιηῖ Ί]α ορρἰἀο ΡραΏσα» ΠΟΠ πο 
παςςΠϊτο5 αμίάεπι νειδας5 εοπΠεῖππες αΜοταπ οτε ἁπίάία ραῖ ππ]το 
τοσα {ηΐδει Ρταοτεϊπίδσα. οἱ νείσηπῃ Πθτον» ἱροίας ετίαπ «1οὐαςξ 
Ε]οτϊ]εσίμα, ἀῑιδοπιῖας τΓαςῖαδδεηῖ. αἶα Ρρἱωπίπια τερετῖτί Ῥροτμεταπῖ» 
ας δἱπς σοπτονειδία ἆε Ρρετάιεῖς ο5σεπε {1ρίήή ἀταπαίρας ροδας 

6- 



ΡΕΠΡΙΤΟΒύΜ ΕῦΒΙΡΙΡΙς ΡΝΑΜΑΤΟΜ. ο 

Α Φοἆςς {Πασπιοπίοτπι α Φαγπενίο 1ατο {αῖτ Ἰπάῖσατας γυὶκ ΠΦΠαΠΙ Ῥεϊΐδσα 
Ἱεοτίο νεισυυ!α. 8 (010 σὶο Ιπίεγρο]αίοταπ, Ἡξ νη]σατα ἵαΠΙΕΠ Ἶ]]α 
Ἱεστίοπθς ἵπ ποτ δἰς Ῥ]εταδα!ο Πάε]ίτοι οχµίρετοι. Ὀιναπιααα αὐίθπι 
ἵῃπ Ίος Ἱηδίτατο ΡεΓήεςεςδα Γή Εαΐα Ππτεσαητας» αἰοϊαιοῖ Παγαπι τ6- 
τί! 5ηπι 5οἱεῃπῖε. ἸΠπὶπητοδ]5 Π]α (παρσοταπι Ῥοδτυπα Ιπτογρτςς ππι]- 
τω (γοίως Πρτατίοτήπαῃ Ῥοσσσῖα {ομςείτει οπιοεηάαν]τ, Δ4ΘΡΕΠΙΠΠΟΓΟ ἴἵαπΙση 
οτἴαπι ἵῃ Ερίάεϊς 7 γογα:η Πας Ιεσ]{ήη «4Ιίοσο 5εέΠέ 36Υ110- 
2 μ{ο]ών{{, αιιοά 5αΠο νοτὶςσίπαπαι ἴπάϊἰείαπα ας οπηῖδις αάρ;οῦδαγοια 
νετδίς ρτοροριῖ ΤέδογΗ{ «ΕΠεπηκίογ η Η11 δἷο 5ογθεητῖς αἆ Φε]ο[ίοι ἵπ [ι- 
οἰῶή. Ρ. 556. Ἱτπ Πῖδ ΓΠΕωγίρίάς Ἰοσμπι Ἱηπνοπῖτ νεὶ Ἱπρηπαδ, αιοά ἆς 
Ῥοδιαςφ νετετίρις ἵπ ιηπίνειδπι κεβδίε βοηργγίως ἵπ Όσαςς. Ποιον. 
ς. ΥΠ, τὰ ποιήματα σχεδὸν ἀνάπλεω πάντα τυγχάνει ἁμαρτημάτων ρα” 
Φικῶν, καὶ τῶν ἄλλων παραδιορθωµώτων πόνυ ἀγροίιων. Ταπίππι ποῦ ΟΠΙ” 
Πία τὰ τοῦ πώνυ παραδιορθώµωτο ἵπ νειδας πἀπηϊσίε Επρίάεος Βαγηεσ 

Ῥ τεσερίταας ἴωΠᾳϊΙταΙη δεπατίο5 5οἶαταια ΙΠτογάπη ΟΓΑΠΙΟΠΟΙΙ» εμῖ 5ΡεςῖεΠι 
αὐαπιάαπι νουςυπα ἱπάϊάετατ (οἱ, γο]ατ ἵῃπ Οοάἱρια ν. ἃ-- 6, εἴ αἰῖ- 
Ρἱ, απ ογήπη βἰπι]ος οἳ ἴρςο Ρροᾶτα τουπαν]τ ἵῃ ΦτΠεΠοδ. ν. 11. Ρηγχὶ ν. 93, 
Ίπςο. Ττας, Ψ. 449. 443. εἴο. 1διῃ ἵα]α δἳ «αιιῖο5 Ιεεῖοίος ἀοείῖοδοῖε πηῖ- 
πῖπιο {α]]σπτ. απῖοις5 ἔοπτος αεσθάετε ]οέτ; αἱῑος Γ4ΙΠΕΠ δαερῖις ἵΠ 6ΙΓΟ- 
τες αὈάμκετιατ, νεί]ατ Εωπρίάεα ποδβῖς εχείταητος, «απο (ος δἷπτ αἲῑς 
αἰτεπμ». ΟΗπι αΠπητο ορεΓε ἀοετῖ Ποπηπίδιις Π]]ιά [πείπας ἀἱδρ]ίσστει, 
Ῥϊαεῖες «ΕἴΕΓΟ5» Ίαῖτες ΠΠΟΠΣΙΙΑΠϊ (ή, (αήεπης Νον. Πμεοι. νΙ. 
ο. 53. Τπεοίογ Ματ. Τμεει. Π. ο. 17: εκ οαυίοις Ψαταταπι Τ,εςῖοππι 
Ηοτίς αεδίππατο Ἡσει Ίπνεπεπι ογάἰτίκππαπι ἵπ {γῤίΙης αΠοταπιαα 
Ἔτασίεοταπα Ίπιετ 56 σοπ]ραταπάϊς τος] [ιδεα οοεραϊας απ», δἳ 
ηος νῖνετειτ 46νο» ΠΠ οιηπίηπ Γογει 5 τγασιαπάϊ αριίδείπας, Ίος 
Ροτῖτ Τηεοάογί (αμ{ογί Ίος, (1ατῖς. /αεοφο ΒῇΙβρο /) Ον )έ0 Ιαιἆα- 
τὰς ἵπ Ὑαηπο Οτι, Ρ. 551. εἰ Ποάϊεάιπι οτπαῖ  ταεδιαπεϊσἰπηϊ /οῶῇ- 

Ὁ σὲ 0 ΟΡ Βἱρ]οιαπεσαπι. Αοά. Ἡς ἴ]ας τοάθαπι, ΠΙΠΙ] ἴαπ Ἠας «ετῖςα 
ῬοριταιΊα ῥαττε Ρρτοιυμ]ῖτ ΓΠωκέρίαἰς Ἐάῑτος, α͵ιοά αΏδαιιε ο Ποπιῖπες 
ΙσηοΓαςδεπῖ Πτεγατϊ», εἲ πε ιΠπίῖςαπι αι]άσπι 5Παπι αἰοπῖα5 πιοπιεπί ϱΟἵ- 

τοςΏΙοπεΠ]. ΤΠ αΠοταπ οὐϊάσπαι πΊάΠΗς ποπάαπι νεηίσδει Ί]]α Ί. ΓΠομ//ε]ὲ 
αἆ /ο. ΙΜΗΠ Ερίσιοἷα», εἰῑ ρτοάίχει [γ{ρίίος ρε, ἵα 5 ἴταρ- 
πηεηεῖς ποπηι]ία [ουτε Ἰαμάανεσῖπτ νε]υητ πονας ᾽Αλκμμίωνα τὸν δι Ψωφ.- 
δος:. ἀϊνειδα ἁγαπηατα  ἱηδετίρτα [Κρήτες οτ Κρῆσσαι. αἳ α]ῖα απφεάαιι πηῖ- 
πα νιίρατα, «Ώζγπεοῖ εστία 4πτο ἱπεοσπίτα, ϱπαΠΙ ἴδια» αι φοἶ5 
ἔοττο ν]άετατ», Ῥτίπιας πιοπιδσοι {2έε]ως ἵπ Ρροτάοεῖα Ερίριοία» ἵαπ ανα 
οὔπι πες δεγὶρεεσῖῖ Ρ. 5ο» 307 βῥίᾷς6Ρέε 5ἱΡὶ 60ΓΗ1Η α{ΙθΕΙΣ ζ141 ΟΙ 
716Υ66. εἰς] αἰΠέ, ἐΙεπαἰεαῖν ᾖπο ἡμάε βϱ/ σ6ΥάΠΟΣ βάΥ0Πές 

5ο Λοᾖ/ἑοείγΣ απαπτα Βεμε{ε]ί ἀεὈπῖτ 655 Ιπάϊἰσηατίο, οπΠ δἱς α Ρορα- 
]τ 5Η0» Ότασσας ἵαπιεα Γηρπαε Ρρογί]βείπιο, ἀῑ]ασσταῖας Τταρίοί νΙάεταε 
τε]φίαδ, αιιας ἴρ5α, ἱηνεηί5, ἴαιπ 5ο] εῖτα εὐτα «οπιροβηἴδδετς Ππη εκ 

Λο εῆ- 



δ 1, ο: ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕ5 ΟΑΡ. 1. ΡΕ ΕΚΛΟΜ. 

ολάσπι ἀῑδείπιας Ἐρίροῖα, [αάσεμία ΟΠΗ Ροζ Ο/εσύΓΗΗ Α 
1 ἐππέΠ(α{ἱοίδς εἰ Πο ϱΓαΠάε ορ εἶονε οτι Βερέ]εί «οηκιῖ- 
τηῖσσο. Ἠόςε αιαῖᾳ Επΐδοετ ορι5 ῥαῖ εἶμς εχίσηα ἀεπιοηπσιτας, αὖαε ρΗδ]]- 
εαϊα Ῥτοδῖατ, οχΗίθοης οΡρετιπῃ (1μαε] Ῥετάϊτοταπῃ τεῄαπῖας» αῑα π- 
ΠΙ] ἴπ Ίος 6εποτο Ργαοδταπτας Ρτοάῖῖτ αἩτ τηασῖς εἰαροσαση. ἵα Εγσία» 

οἵν το]αῖῖ ςοἱ]ίσεπάϊς /εμε]ς]ὲ Ιαιάειι αεππη]ατης οστ. τεῦις παρει Πα- 

πηππῖς, οποά ἀοΐεπιι5, ετερτας5», Οαγίσοίπιας {)ομοςγεμῖς Ἐθίτοτ Γοαη- 

ιο Ταίο. ἵπ Παϊποσυπι ἵαπιοα Ῥοξτατυπα αἱοτυππσας βοΠρτοτιιαι 
εοπιροπεπάΐ5 {ασπιοητί5 ταπτα επι «τα νειριί 5ππτ 11. (οήπμᾶ 
Έγαπο. ουςῶ, ο. Φεά[ἰσεγ, |Γαπ. Ἰκμσεγρίης, Ρεῖγ. δεγίνεγήε.. αΏῖ- 
ας, Ότ Ποταπι αἆ οχεππρ]απι δια «οπεἴππαςεα γἱάα απεατ Δεημείυτς 
φοά ἵπ (Οπαςεῖς Ρ]ετίαιιο Ίπέτα Ἰαμάσπι ἴσαπι αρτοταης» α οπα Βαηοςίης 
ουαΙη Ιοπσῖφίπιο αρ[αίτ ἵπ Εωπρίάεϊῖ, πι Πῖδ Ῥ]απίπιο εποτε5 πρεΓ 
Ῥτοβίσανίε νίγ ΟΊατῖο. Βεμ]. ΕΠεσεῤης Νους εις ἵπ Βήρίάρη, ει]ᾳ5 
Ππασππσητίς ἨΒαγποσίαπίς οαἰθεῖτ πππῖτα» αάᾳϊάΙε ετἶαπι ποπ Ῥαισα, ἂε Ττα- 
σἱοῖς ἵπ ηπίνεγουπη Όεπα ππεγῖτας. Ῥεά ΕΠεσεης ετἶαπι» νυίτ:' ἀοστῖςιπις., 
νοβῖϊς οχεπιρ]ἰς. πιοπκιταν]τ», «παπι οἷς 1ηιά Ροτάϊτοσιαπα ἁταπιαταπ. τεβαυῖας 
ς«οἰΠσεπεῖς Ρεγλειίοεσε ῥΙ2/1Η1 οβης αἶεωε: Ἡλοταπι δρεείπιεπ ἆπαε ττεςνο 
οροτίς υτἱῃςοϊπή ρασΐπας Ῥταεβοταο Ῥοτοτηπ. Ψε]ητ ἱπαεττογπῃ ἁπαπιαταπα 
οπιίσδα Αα Πεσίο [πασπιοητα Ροσμῖτ οκ «4/ηΛοΜίο νετοα Ετίρίάεας Απίίο- 

φον: εκ Ε/γηο]οαΐζο 1Η, πιεπάοδα», απαξ τεοῖε 5οπρτα Ρταεδετ εἰησάριῃ. 

Μυτί Ρ. 597» 84. 
Κρήωνη σεαυτὴν ἔκ µέσης ἀντηρίδος. 

Ῥτασίετοα νορα ἸΜεάσαο Εωγίρίάης ν. 1395. Ἐκ δολοΗς ἵα Ρύπάζ- 
711. "Ως Ῥτοδίαπε ἴπ Ίποπε ν. 15. Ἐκ ΕΒηνια/ίο απαϊποτ Γασπῖ- 
πα: ΟΠΟΤΙΠΠ ΡΗΙΠΙΙΠΙ οκδίαι ἵπ. {ή Ῥποει. ν. 1471. (ἶπ Ῥμοεῃ. 
ν. 7ο. οι 965, Ἱαεσαπειτ: ρτοίατα εκ εβο]ὲς ἵη ΕΠεκίοίωη εἳ Ρ/μαγελὲ 
Τ.τ. Ῥ. 497. ϱ.)' δεουπάπΠι 5Ἡρία τεςῖε ποσα πὰ Ῥαϊαπιεάειη τετο]ε- 
ται. Τετσπι, 

"Αλλοισι ἄλλος θεῶν τε κάνθρώπων µέλει». 

Ἠιρροϊψιῖ νους ει 1οῇή. ΌὉπατπῃ ταπᾳ απ εκ Εηγίῤηις Ρο]γιάο πιξ 
πας νυτοδαπι Φοῤοίίοη οκλίθαι ἱπεάίταπι ἵπ ΠΗοενγ. Π. κ. ν. 56. Ίπ Ιδῖς 
βυἱς αἆ ΔΟΕ «οπππεηϊαΓϊ5 «οπΠτεπα ποδῖ εκεῖταη» Επίρίάεα, υπῖ- 
οσα» αποά πηταπάυπι οι, εκ «4γἱοββσμε Οταπππαῖςο σαπταπι ρταερετ 
βοπαΓίυῃ Εωεισε ές, οπππίρας ΡηαετογπιΙδπα» εκ ἴπεοτα Ττασοεάϊα ἆε- 
Ρεπάΐίτα Ροτίταπα» Ἠπο ηἰπήτασι α Η. Ε. Ῥ. 459. 55, αἱ Ρτογετβῃ ντ 
οδτιπηῖτ 5 

Ἔνδον γυναικῶν καὶ παρ οἰκέταις λόγος. 

του: 5οΠδεπάεπι ΡεΟ οἰκέτας. Όιιβο ἵἈπαμαπα Εγέρίάα δε εκΏίδει 
1η: 

κ. 



ΡΕΠΡΙΤΟΚύΜ ΕὈΠΙΡΙΡΙ ΡΕΑΜΑΤΟΜ. ὅ 

Ά Ίπν. Λογισμὸο, φΦοββοείές 59ο Πιοπήε Οἰαεῖος. 7ο. Τουρ Ἐππ. ἵπ δα. 
Ἡ», Ῥ. 131. Όυαπι ερτερῖα ποὺίς ἵπ᾽ οπάεπι Ῥαρίπα ἀεδοτίρείει εχ «γα 

ᾖοπο [οσέλίκε, οἶῖπι, τπτ οφι]άσπαι ατδίττος», ἵπ Οτεδρμοπια Ἱσοια, «τσ 
ςιμανἰςαίππαπα νθιςΙΠΙ οπ]θίε ΠΙΘΓΠΙΚΠΗΗ Ἀεαπς {πτετρταί απἰπιαάγοεσυη 
Υπ, Ρ. 663. 55 

Παμισὸὺν  εἷς θάλασσαν ἐξορμώμενον. 

Τη Πας Υ6τΟ Ῥατίο αἀάσπάογαπα 5ἱ Ραεπα]ταπ ἆεῄσσοτα ἀῑκαίο, αἩα ορ 
Ἠιμπαπίτατο νίγ (ασ, πιο]εστο Πο [ετοι, αἴαπι δἱοί δαπῖς ΠΠΟΙΘ 5υᾳδ 
5εητίς Πβογιατοεπα Ιαμάαθί]επι αἨῖς ποπ ἀεπεσατάσῃς, ᾿ 

Οιοά οἱ ααἲς ἰρῖτ», οιηίρης αά 6αΠ1 τοπ Ῥταρδίάς Ιπδιγασιις, Πΐ9 
οὔαπι Ῥγογίοσίδιις Τπαρῖςυταπα τε]αι!ῖδ. οἀεπάϊ πΠαπΙ αἀπιονετίε, πιυ]- 
τα. τεροξῖετ» αιπε Ρτίογες 5ἱδῖ Ῥεταρεπάα τε[αιθπίπτς α απο ποπ 54” 
πο Ῥοδυίατοπ». Πε Ἱποσείας δεᾷῖς ΓΠασπιεπῖα Ιαροσαγει αἆ οειίαιῃ τοάιι- 

Ὦ «6:86. απῖ ΟΡΟΓΟ5Ο ΥΕΙΕΤΙΠΙ Πο Ίοεα ἀαδίσηατοι, ααὶ αμάθεια αἆ 5ἴπ- 
συηῖα Ἔτασίσοτιη ἀῑεια ποθίΠοτα τεδροχοτίηϊ ἴοΠΤΙΠΙΣ αΠοτάπι Ίου {ἴΠ 
ππι]τῖς Ῥταςδίατο Ρροτμίδδει ΤΠεοίοσοτια Πτετατϊείπις Τ4. σαὔπβεγηςς 
ΠγΙΙπαε ΠΟ Πἰδί α Ρετραιεῖδ» απὶ ρτοχἰπηϊ «Φεμέ]ε]η, αιὶ {1ε719/2Υ- 
Αι αεοςδδιτῖ πι, εκδρεειιπάαπι νἰάετατ: 5εά π]πά ταπιεῃ τοφιίτο- 
τοπ» πῖ εκ οπιπίρας νειεταπ Ποτῖδ, απῖοις δια (ροή, Βαν. 
{οαιῤΙς, ἀετίναταπι, απι οτί ας οοἱ]σοτα. ἵπ ογάἵπειι Ιεσίπητῃ 
ἀἱεροδίτα, ππαχίπια ΠΠ Πάαε, ετίαπι ἀεριαναιδείιπα αιιαενῖ, ποὺίς το: 
ΦτασδεπίαΓεπίατ.  Ἠπῖς Ἱπρεπής οατετῖδηῖε Φιλευριπιδείοις ἵἴπες ορεΗᾶ 
πιθα Ρρτοσχϊῖτ» [ωπιεῖδί Πο ἀειογίοτα ἁατί Ροτῖδεεπτ ἵπ βορ]οε]αίσ, Εν 
τιρ]άεἰ5 ρτασδετιῖπι Γταριπεηεῖς» Ἠίπο ἴηπαε 5οἱοστῖς, ἹΠ]μππίπαπάϊ5 εππαςι]- 

Ἰωπάίδαιε «ἀῑατα. «Ὁπαπάο ἆᾳ ᾖαγμείο ἴοτιαο Ρ]υτα ἀῑκί ϱΙαπι πθοθσσα 
οιαῖ. 5 αὐἴοιῃ Ρτίπιο Ίοςο [Ὠαπαξ5 Πηπρίάθας σοἱ]οσανῖτ οκ ιδ/οζᾶσο 
τε]]αμία5. Ταπαξς ἀποσπασμωτίω» αιοᾷ Γ1ογοη. ἵπνεπεται (/Η1ε/4- 

Ὁ 8, δηβίεεῖαδ, ἆε Ἠῖ ΡΕΙΠΙΙΙΠΙ ραµςα Ροπαπ», απίρις α- πῃο ἀῑοῖα σοἩ- 
ΠΙΠΙΘΗΤΗΓ. 

Ῥτίπιος οσῖο νεα, Ρἱμάγεζο 5ειναῖος Ἐ. 1. Ῥ. 9ο6. Α. (ος ἴπ 
Ἐκεετριῖς αἆ Γαπαδα τετη]ῖτ: (111 δεητας Β4ΠεΡ. ἵἩ ποῖα, ἔωμο, 
αἷτ, οειη οὐ αά Πο” [αὐμίαη ε[εγεπάόώη ῥιαηΗ: ουσ Ὀοπε]οη 
πος ποππίπατ ἓ απὶ ἵπ Ερίσ, αἆ /ο. [ΗΗΐμηη, βΑΥΜΟςο ]οεῖα, Ρ. 15:, 5ο- 
Ἡπ5 πιοΏρίτανετας», Ἴοεμπι αχ Εγ{ρίαής εὔδα Γ]εῖγε κεροττιπῃ. Ἰαπαῦς ος 
ήοῤαεο Βαρππεπτα, αυα]ία ἀεάσται (015 εχαἰθα]τ ρίαίααας Άάμπος. Τι 
Ἠη5 εοπἰεείητας» που. Εωγέρίάσε νειδα». ποβῖς πιοα ἵπ ρεϊπιὶ {ποριπεπι 
Ροδιτειηϊς γειδίρας εκηίρεπθς 

Οἱ ζῶσι σὺν κακοῖσιν. οἱ δ’ ὄλβου µέτα" 
Φῄίνουσι ὃ) αὐτοὺς πρόσφοροι µεταλλαγαίο- 

Ες. ἄεεεριας Οἶατ. {είς 5επθεπάυα ρυίαρατ, Φθίουσι ὃ' αὖ τοὺς: --- 
Δ 8 νε., 
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Πτ. τοὺς Ρίο τα ΡΟ5ΙἴΟ, 56ΠΦΙΙ5 6556ἱ: ΦΗ05411 ῥο1Υ0 Λ6γ μέ εἰἰάή η ἃ 
ἑ1ή0πες ἱκέσε, Φιισε τΗἠΗαίετ σά[ονγε γἰάεπίηγ. Ίνθ τεἰίαμα ἀϊσαπα, Ρ149- 
(ον. ἰπσο]οπεϊδαίπηια 1]ιά τοὺς» 4ο ποδῖς αΓσιΠπΙΘΗΤΟο Ρρει»ηαάεῦυπε, Φθίνειν 
νατριπι 6556 ταηδίτνιπηὁ δια 5ς (Οο1 ο εοπἰθοτατα ἀθάϊίδδε {ατετας ἵπ Εις]. 
Φ/0ῦ. Ῥ. 1419 ΡΙο Υυ]ραί5 α (4Ἠ46γΟ Ῥ. 16», Ζώσίν τε σὺν κακοῖση, --- 

Φῄίνουσ᾽ αἰτίοις προσφόροις μετ ἀλλαγαῖς. 

Ἠαες, δίς Ἱερίήπιο ποιο τεάἰπιεσταῖα» ποὺί5, Ἡτ ριτο, σοδεμεπι Εσί- 
Ρρίάεα : 

Φθίνουσ᾽» ἔτείοις προσφερεῖο µεταλλαγαῖς. 

146 ΥΠ ας οαἡηηί]ες ορ Ωἱοηίύιω. Ῥοπαπι εἲ νἰεῖποδ νθιςα5, 
Ρχοῦῖ Ἱερεπάϊ νἱάεΠτΙΣ : 

Οὕτω δὲ θνητῶν σπέρμα, τῶν μὲν εὔτυχεῖ 
Λαμπρᾶ γαλήνη" τῷ δὲ συνγεφεῖ πάλη» Ό 
Ζῶσίν τε σὺν κωκοῖσιω ' οἱ δ) ὄλβου µέτα 
Φβίνουσ᾽, ἔτείοις προεφερεῖς µεταλλαγαῖς. 

Φβίνεω πΠοῦ Λεγάενε, 5εὰ 5ἰσηϊβσαι ῥ6/1γ6, δῖνα 4εβεογε: ϊ ἵπ Ἱας ἱρδᾶ 
ῥήσει Θάλλει τε καὶ μὴ, ζῆν τε καὶ Φθώειν ποιε. Φορ. Όεά. ἵπ «οἱ. 
ν. 6ο8., Φθίνει μὲν ἰσχὺς γῆς, Φθίνι δὲ σώματος. αριὰ ΓΕ1}/10/. Ρ. 695 3, 
ει ἵη ᾖΕγῤίάοσε Ἰποπίς ἄαρπι. (ν. 5ο.) αιποά ρατῖπι εΧ έούσεο εΗ. 
Ρ. 561, οο. (208. Ρ. 435. Β/ωαγεζ. 1» Ῥ. 194. Β. αἱακεγ. ἵπ ΙΗ. «{π- 

: ζοΠίΠ. ΥΠ 4ο. δῖς ἀεδιεται νυ]σατ]: 

"Ανασσαω πολλοῖς ἔστιν ἀνθρώπων κακά ' 
Τοῖς δ' ἄρτι λήγει" τοῖς δὲ κίνδυνος μολεῖν. 
Κύκλος γὰρ ὠὐτὸς καρπίµοις τε γῆς Φυτοῖς 
Θ/ητῶν τε γέννα" τοῦ μὲν αὔξεται βίου» 9 
Τῶν δὲ Φθίει τε, καὶ θερίζεται πάλιν. 

7η/εε ἀῑσπητασς ἐτείοις προσφερεῖε μεταλλωγαῖο», ἄπΠἰνέγςαγ δν νἱοἰαΗ1- 
οἰίθως 10 αληνημέ]ες: --- ἐηηέ]ές Ποῦ ΤαΠΤΗΠΙ ἔμφερείς, παρεμφερεῖς » προσ- 
εριφερεῖε, 5οἆ οἳ [ωγ{ρΙ1 ἀϊσιπτισ προσφερεῖς. ΟΥ. ν. 4οδ. νυκτὶ προσφε- 
ρεῖς κόροε. Πεῖς, Υ. 131. Ογε]. ν. 435. Πε]ει. ν. 566. 507. Ἑλένη προσ- 
Φερὴς. αὖαπο (ταηδδμπιςίε ὮῤΙΙορέγ. ἆς Μἱι, 9ορΠ. Π» Ῥ. 57ο. ---- Ὀδι ραι]- 
1ο απτε π]οπίο {ποτα Γπετατ θέρους αἳ γειμῶνος» Ἰποῖ]α ρατεῦας αττεπάεπεῖ, 
ἔτεους µεταλλαγᾶς 6556 τὰς τῶν ὡρῶν μετὰθολᾶς» «Π1ΝΕΙΣ/1ᾳ5 νΙοἱες10- 
ἆἶπος, (ἱεεγομὶ ἆς Ν. Ὦ. π., ο. 38 ΟΠ «οὐ ά1ἱ0Πέ5, ἄς Πηνεῃι. 1, 
ο. 34. Πεγοᾶβοί Ἡ, ο. 77, ἵῃ «{εργρίο οὗ μεταλλάσσουσε αἱ ὧραι' ἐν γὰρ 
τῆσι μεταβολῇῆσι --- τῶν ὡρέων εἴο. «ΗΠΗά5., ἐτήσιος» θἳ ἔτέτειος, ία 
Ῥαμ]ο ἱηφο]οπείας ἀῑσῖταγ ἔτειος. ατ ἵπ Ἠλαςί ν. 435. Ρίπάαγο Ἰσθ. 1ν. 
14. ὥρας ἐτείους Ῥτασρος )Ιοσεμός . Ικ, τοι άν Ἔτειον» κ. - 

έ- 



ΙΝ ΓΚΛΟΜΕΝΤΑ ΟΔΕΡΑΜ ΤΑΝΑΕΣ, ” 
Α ΕΗεγεῇ. Ἔτειον, τὸ ματ Έτος» ἐτήσιον. ἵπ Ἐρῖοι. δοςγῶ. ἄνιτ., Χοῃο- 

Λο; 5105 6 5εβοῖα΄ Βοστατῖ 5οάα]ᾳς. Ιηνίτας ἵΠ 5εοθδεαπι ΘΒοϊαητόυπι» αἆ 
ασεπάππι Π]]ς: {εί εν, αηηνεγαγΙῃ {η Π0ΠογΕ ἴλεσε νεπα/γέοίς; 
αὈἱ νι]σατασ: ὤγοντες τὸν εὔίον ἑορτὴν τῇ ᾽Αρτέμιδ. [εεωη [ογ/απα δη 
ζηε ἀἱε, ἴ-- «απο» "απίας Ἱτετας΄ ππππαῖοπα 5ογΙθεπάμΠι», ἔτειον ἑορ- 
τήν" εοάεπι επτοῖς ἴἵπ Ιδάεπι Πρίσ. Ῥ. 73, ν. 8. ᾿Αρόταν τπαπδῆτ ἵπ 
᾿Αρύρν. δεὰ Ἠΐο Ρρείεεαπατ Επρίάσα οκ Γαπαῦς ἁταπιατο ἵπ αποτΙπ] Υεί- 
5Ηπη 84» 5εΓῖριί (οἆ, Ρανῖς. Ἱαετίο. Πρέπει, αἁπιίτιί ρο55εῖ, (010 ΠΙΕΠΙΟ- 
ταῖα» ῃ νεΙδιπη οἱ. Ρ/ήήαγεῇεά. 

Ἔρως γὰρ ἀργὸν» κἀπὶ τοιούτοις ἔφυ. 

(Οµἷᾳ αὲ ἰοἶ]σς., βεγίενε (βία ης γενν.) 

υ Ἱεσεπάνπι υἱάῑτ ἢΒ. Μαγείπως αχ. Τεστ. Ἱ, 6. 6», 4πἴο ο. Ρήο/το- 
Ἐ πι Νετϊσίπι, 1, 6. ΧΙ. Ῥ. 135. Αά νοεεπι, τοιούτοις, αὐεπιρίαπ α- 

ςοπῖραῖ55α ΤΘΟΓ τοῖε ἀὠργοῖς, 3ἴαιε Ἰπάε Παταπι Ἰθοτίοπεπι, ααο ΡΓοδῖας 
ἵπ δέοδαεί Ε]ουϊ]ερίο. ΕΙδάεΠι ]οεί νετσης, αἷῑῖς εἶαπι τεητατις», οἷς ΓΟΙ-- 
5ος 1εσὶ Ροδ5εί: 

Ἐν τοῖς ὃ) ἔχουσ᾽ ἔφηβος ἐμπέβυχ) ὅλε. 

Ότο »ὴ τὸν Ἔρωτα, Ἰείεσσεν ἵπ Ερὶσν. ἱποάϊτο φεηῖραῖε 
καὶ τὸν ὧβρὸν ἔφηβον, ἐπόμνυμαι, Αντίοχος μὲν 

Ην ἂν Ἔρως, ὁ δ Ἔρως τοὔμταλμ ᾿Αντίοχος. 

δ6ά Ρῥιαεςβταγῖτ {οιταςθο ΥΕΙΟΙΠΙ. γΥοςς ἴΑΠΤΙΠΠ τταΠδροξίτα» οππι 60/8’ 

Ἱοδίτο {λάεἱἷο Ἱερῖδο: 

Ἐν τοῖς δ) ἔχουσι πέφυκεν ἡβητὴς ὅδε, 

Ἠυῆς φεπατῖο αὐϊ Ρτοχίπιε 5η Πςἴπητης αρπά «δ/οδάει/ῃ Ρ. 399 5, ἴδπαἹαπη 
Ὁ αἰιδάσπι Ῥοΐξταα, αἆ Ώαπαδη ἵπ Εάῑς Άμος «παπι το]ατῖ:. 5ἱ ]πς ςὐιητὶ 

5ιηῖ, α ρίαεςθἀεπιῖρας 5ερατατί 5αἶτοιῃ ἀεριοταπτ. 
Ραυ]ο Ροςτ ἆπο νεισις (τού. το7.) οοἰϊοσαητης εκ /0ὀσεο 06/08 Ῥ. 

401. (Εά. (1Η. Ρ. 439. 3.) αἆ φπος α1 ἆῑο τοςῖς αἁΠοίαπτας ἵπ Αάάςῃ- 
αῑδ: ἴωποτος Ίος αΠαταος ῥριαεῦει έοῦσεις Ρ. 459. 3δ. (04 Ρ. 9339: 

Τυνὴ μὲν» ἐξελθοῦσω παωτρῴων. δύµων 
Οὔ τῶν τεκόντων ἐστῖν» ἀλλὼ τοῦ λέχους” 
Τὸ δ) ἄρσεν ἕστηκ ἓν δόµοις ὧεὶ γένος 
Θεών πατρῴων καὶ τάφων τιµάορον. 

Τιμάορεν «οπτεπάππι», ΡΤΟ τιμᾶ ὅρονν νἱ]άϊτ Τ0. δεσΜ]ε].. αἱ «4ειο]γ). ἴπ 
{Ποξρμ. Υ. 141. σοῦν πώτερ, τιµάορον. 1Η, ῥᾳΛΕΥ. /ογεί: Ἰάεπι 1 
Ζα]ειίο νεπῖτ ἵῃ Πιεπῖοπι αἆ ΕΙώγβοσγα:, Ῥ. 33. 5οτθοπῖϊ ἴππΙςΠ τιµήορον.. 
Άος γε]ητ δαγίής «4ροίομς Πο. αἱααε ῥτοῦατιης: Τρτιπαπα τμώορον 

Ώ]β»' 
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πὰᾳοῖς «οΠστΙσΠι΄ ϱγανἰταϊ 5οθΠας. «ασίσας, αάΠίθιῖς «Πετο]γίης Ἱ. ο. ἵα Ἀ 
Λραπι. ν. 593. ν. 1597. ΡΗρΡ]. ν. 43. «4ερο 1 5οᾳ πατάς Εγέρίάές, νέµ- 
Ερεῆ]ν τιμµώορον ο 0/1145Ε5 { συνήόρους αῖ5) ξυναόρους ἀῑκῖες {44 ΟΥΕΠΙ ΠΟΠ 
ΓΦΏΤΗΠΠ ξυνάορον ἵῃ ΟΥ. ν. 653. 1594. 16οᾳ. Βἱοεή. ν». 1689. Αἱς. ν. 85ᾖ. 
εἵ αριά (ει. «ελ. 5ΙΙΟΠΙ. 1Ν» Ῥ. 691. 3ο. 9οἆ οἳ 71ᾳ/1405 ξυναόρους" 
{η ΟΥ. ν. ΠΙ41, Νύμφας [τ ] ἔθηκεν ὀρφανὰς ξυναόρων. ]λλπς Γενγοδέςς 
Ἐυναόρωνο ἀνδρῶν. {άεπι: Ἐννάορον» τὸν συμβιοῦσαν γυναῖκα γαµετήν. Δά 
οαπιάθΙα 1ΑΓΙΟΠΕΙΙ Τέτρωρον ἅρμα »οπϊθίσατ εἴ τετρώορον. 6δι αΠτεπ Ἡο- 
τυπῃ ΙΙ Παππφας Ἡτ οτίσο δὶς επάσιι 5ἱρηϊβςατίοηϊ5 [γαηδ]ατας τατίο. αἴτει- 
ἀεπτῖ ποπ οὔδευτα, 

Ῥοδδεητ αι αα απασάαπι αἆ ὮΏαπαῦς Πασιποητα ποταῖ» 5εἆ ππμπι πηπς 
(αηἵαπα. ατησαπα» δἱο νυ]σασίπι: | 

Φιλοῦσι μέν τοι τῶν μὲν ὀλβίων (βροτοὶ 
Σοφοὺς καλῆσαι τοὺς λόγους. 

Ρ/εγ]ζο ῥΙεπΙΗῃ {ίσαμε οαβίομα. 
Οµμοφ ή βγο/σ{Ην αῑνίήες. --- (αγοζις. 

νυ]σατίς αὐ]άεπῃ ἴδία 5εητοητία» γετρίσαιο αῖς Εγὲρίάἑ 5ηορίᾳ5 6ΧΡΙΘδΣα 5 
εἰεραπῖει ἴη 5επασίο» «ει ἀεατ δελ ές Ε/ηρίΥ. Ρ. 977. 

Κάλλιστω Μουσῶν Φθέγγεται πλουτῶν ὠὦνήρ. 

οσά, Πὶςί οστεσῖα {41ος αἳοι]]ς ἵπ Λιτῖσα 5σοπα Γῖδδοι οχεςρίΙΠΙ., ἆοετῖς 
αμγίρας ἱπαιάίταπα, ἴ]]αά καλῆσαι., 3ΕΦΙΕ ας κομπῆσαι, αλδὶ πια]ε Ρροδίταπα . 
Ὀ δι νυ]σανίτ ἴδια (γοζίς ἵπ δέοζαεί αῖ Τι ΧονΠ» Ῥ. 3401. ἵπ ποιῖδ» 
Οἱ. αἷτ, ᾖαγέρίάΙ ασεογέδιηίώγ ᾖὲ νεγσή», βῥιΩνὲ καλῆσαι α Ροΐνα 
φογ{ρίήη: φιοἱ σ1ε) Ας [εσίω ἡγεῖσθαι εὐσε επ βἰοδεηιζίε. Ίπ Μὲρθαέο 
(επεγὲ Ιερεῖαῖ Ρ. 519, 4ον 

Σοφοὺς ἡγεῖσθαι τοὺς λόγους. --- 

ὦίπθ οὐποτατίοπα οοσὶσεπάυπῃ αΓΌΙτοσ: 

Σοφοὺς τίθεσθαι τοὺς λόγους. -- 

Ἠ]ϊο νεῖωε Ιπτογρτεταπιοπίηπι 5εγὶδ ροταῖτ αἆ Τίθεσθαι Ἰ ἡγεῖσθαι» νομίζει. 
ῬΡοτυῖτ ετἶαπι σοπυῖπα νοὰ ἵΠ 1]απι ἀερτανατῖ» ῖ 5αερα ΤΙ εἴ Η ΙΠΙΕΓ 5ο π]α- 
16 τταπςπ]ταῖα νατῖα ποΡῖς οσα «οΠ1ροτο. ᾖάγε, ΤεβΗίῶγε., τὸ ἡγεῖσθαι 
«προ νοτετίρας ἀῑείτις Τίθεσθαι οὗ εππι τατίοπαπι» οπαπι ἰπάίσαταπι (α- 
φμῤο., ει εφέ ερίς ἵπ Ἰνςο. Οὓ5. Υ, 3, Ρ. 66. --- ἴπ νετοι 
ἸΜεάεας 57ο, Τὰ λῷστα καὶ κάλλιστα πολεμιώτατα Τίθεσθε: 5οΏ]δὶ ετῖαπι 
αὐ Εαγίρίάός ροτιῖτ 'Ηγεῖσθε: 5ὶο ραπ]ο απῖε, πώντ᾽ ἔχειν νομίζετε. Φοβή. 
Ε]ες. ν. 1589, Δαιμόνιον αὐτὸ τίθημ ἐγώ. ΡΗΕἱ1οει. ν. 613. τὸ κείνων Κα- 
κὸν τῷδε κέρδος Μέγα τιέµενος' {οί 1Η ἠημές Φε[ ή) {1 ἠΩΥΟ ῥ0- 

6η» 

σ 
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Α 2/8. νο {ή ος] 141165 1Ε[ΕΓεΠΏς : ΡΤΟΧΙΠΙΠΠΙ ασοράτ αἆ Π]]ιιά Ίχος ἰπ' Δ΄ εμο- 
Λος αι ἀῑείτις Ασερί]. Ρ. 66» ἐχθβὸν μὲν οὐθένα ἡγούμενος πολίτην» --- 

σώζεσθαι δὲ πάντας κέρδος γοµιζων» ὅμμίον δὲ τιθεὶς εἶ καὶ ὁ μικροῦ ἄξιος 
ἀπόλοιτο. ΦαρίπΠϊ οἳ ἰδία 9ορΗἰδίαπα, απΙ πιοπηίπεγας ἡγεῖσθαι οἳ τίθεσθαι νεὶ 
τιθέναι ἵπ ππα]τῖς Ιοᾳμεπάϊ {οτπηῖς Ρτοιηΐδειε Ρροπὶ: «εὐοζογ. νΙΠ, Ῥ. 494. 
9ο, Φιλίους μᾶλλον ἢ πολεμίουο τοὺς ἔπιόντας ἐπιτιθεμένη᾿ ΡαΠΙο Ρο5ῖ. Ρίο 
τίθεσθαι. πείθεσθαι εχ {οὐϊεῖδις, Πῖς 5ογθεπάμ!η τιθεµένη: δῖς ν., Ῥ. 91Ο. 
4. 11η ἆγαθὲν µέγιστον τιθέµενοι. εἴ ΥΠΙ, Ρ. 375. 90. Φγο πο 
εἴμεεγο (Οταοςῖς ἀῑσεῦατις παρ᾽ οὐδὲν ὤγειν" παρ) οὐδὲν ποιεῖσθαι" νεὶ ἡγεῖ- 
σθαι., νε] τίθεσθαι. 4ΠοτΗΙῃ που ο5ῖ ἵΠ «4οιεῦ. ΑσαιΏ. Υ. 998. [1εἷάῃ. 1, Ῥ. 
558. παρ᾽ οὐδὲν τίθεσαι τὸν εὐεργέτην. (ει. «εκ. Ῥ. 5349: 1, παρ οὐδὲν 
ἡγοῦνται τὸ ζην" αποά ἐν οὐδενὸς τίθεσθαι λόγω Ρααίαε Ρ. 975. 76. α]ῖς- 
ους. «μή 5ἵνε αΠζ ιοί ἐν τιμῇ τίθέσθαι» νε] ἐν αἰσχρῷ » 5ηπι Ειγ{ρῖ- 
ἀεαο ΡΏταδες» αἱἱοτιπι» τίθεσθαι ἓν γενναίοις" ἓν Φιλοσέφοις  ἓν οὐδενι" ἓν 

Ὦ λογω πολλῷ  ἓν µεγάλω" {πηάσῃο Ἀαδεγε., ηείση. Όπες. ο. 53. (5.0. 
η ο/ογ]ῶ ῥοηεζαμέ» 1911 ΧΧνΙ» ς, 37. Ίο.9 Ιμασ. Ἐν σπανίοις ἐτίδει» 
χάλλίον, ἢ σπάνιον ἡγεῖτο. 

ΣεδΟκλςλκλς 2 2ερς «2 «222 ερ 22222 ελεος «22ο ο ρολ κκ 

ο ΑΡ οὔτε ι ΓΕ 

ο πΠΙΠΙοΓο Ῥογάίογιπα ΕπΓίριάΙδ. ἀταπιαίαπα, 

Σιυτὶρὶαἰς ρεγαεία ἀγαπιαία ΤΣπΙπιΙΠη Ίιν1. ΜΗ ι[ίο Ρίμγα νι]ςο 
πιπιεγατὶ. «4ροιοάοτὶ «Λγοπίρθα δεπαγΗὲδ δεγιρίαε . Σιεγέτί-- 
7ιθ Ἑάντριαι {ιγέρίαἰ5 6{ Καδµος. . Φο]ιοί. ἔτι «4γιδίορήι οἱ γο- 

Ὁ ὅὁμδ επιεμᾶ. Φογερδοτέίπο {ιτῖρ. «4ίτεα, Ί /γεσίεπ, (2γε}ο- 
πα, «[Ννίοδεπ, «δΙΥΡΜΙΠΗ ΠΥΥΡα5. (αγοιιῖ «4ἴορες /7ας- 
7ηέπ εἴπ. ΙΝίοῦε δομᾖοο[» εἰ «4εσεΙγ, «4ἱΛεπαεί ἴοεις εκ- 
Ρ1ΐο. «δοεγαίῖ απιἰοις {ιγὲρ. Τεπίαίιγ ἴοοις 4εἰίαπὲ, τι 
εἶορ ἀταππαίωτα {:ιγῖρ. εἰἰοίεπάα ποππίπα. 3 έτεα δορ]οσίς 
11956, ποπ {ιγὲρ. Βακχαι ἢ Πυθεὺς πι ἀἴγαπα. «Ιπίεγίοοι- 
Το)» ἀταπιαίμπι δαερε ρερετίδεο Ποία πιοηῖπα. «4ι[εγιιμτ ί- 
ΤΛΙΙο (οπιοεάία. {ευγγρίαἰ5 Λικύμνος. {Λοιδὲ ρεεοαία εκ ἀγα- 
αίτια ποπιϊπίθιν Εοδία ε[]ογπιαὲ5, «ΟΙείγπ, Εγροδοιι- 
Ζιαειηι είο. 

ο ριίη ζ1Ηὔηζιιο εἲ κοριοσίπια Τγασοεάάν σετὶραῖςε ᾖ1. 7720 τε- 
Σιαϊῖις αραιά «4. (μη Ν. Α. Χνι, ο. 4. Τοτάεπι πορί ετῖαπι 
ΙπποίἩςτΗΏτ: ΠΑΠ Ῥταείο Χικ αυσα, 5Ἡροίσυπτ ἁαππαῖτα, ( Ἀπεξυπι 

Ώ οτῖατὰ 



16 1. 6. ν. ΡΙΑΤΕΙΕΕ5 οΑδρυτ 1. 

οσα Εν! αἴρπεαπε) οκ Ῥεπάϊῖ τΓαροεά5 5ες ες ααἰπααασῖπεα Α 

Ρ6ἵνΕΠΕΤΗΠΕ αἆ πος {ἴασπιεητα. Όναιπαταπι  ἀαροετάϊτοΓαπῃ αὖαε  οἱ- 

πο αἶ]α ἀπρίσιοπς πο]]ἰδίπιο Τταρίςσο οοπιτραἰ ἀεδεπτ, Έπες 5υης 

ΠΟΙΠΙΠα : 

Αἰγεύς. 
Άήολος, 
Αλεξάνδρα. ἢ 

Αλέξανδρος. 
᾽Αλκμαίων ὁ διὰ 

Ψωφῖδος. 
Αλκμήνη. 
"Αλόπη. 
Ανδρομέδα, 
᾽Αντιγόνηι 
Αντιόπη. 
᾽Αρχέλαοον 
Αὔγη. 
Αὐτόλυκος 

Σωτυρικόςὰ 
Ῥελλεροφόντης« 
Ῥούσιρίδε 
Γλαῦκοςο 

Δανάη. 
Δίκτυς. 
Ἐρεχθεύς. 

Ἐὐρυσθεὺς 
Σατυρικόε. 

Θερισταὶ Σώτυροι. 
Θησεύς. 

Ἰνώ. 
Ἰξίων. 
Ἱππόλυτος καλυπ- 

τόµενος. 
Κρἐσφόντης, 
Κρήσσα. 
Κρήτες. 
Δαμία. 
Λικύμνιόςω 
Μελανίππη ἡ σοφὴ» 

} δεσμῶτις. 
Μελέαγρος. 
Οἰδίπους. 
Οἰνεύς. 
Οὐνόµαος. 
Παλαμήδης. 
Πειρίθους. 

Πελιάδες. - 
Πηλεύς. 
ΗΠλεισθένης. 
Πολύειδος. 
Πρωτεσίλασο. 
Ῥαδάμανθυς. 
Σθενέβοια. 
Σίσυφος Σατυρικό. 
«Σκείρων Σάτυρικός. 
Συρία. 

, Συλεύςε 

Τήλεφοςι 
Τήμενοςι 
Τημενίδαιο 
Ὑψιπύλη. 
Φαέθων», ἢ Κλυμένη. 
Φιλοκτήτήςο 
Φοίνιξ. 
Φρίξος. 
Χρύσιπτος. 

Ἰω Ίος ἨΒΙΠοτο οἵη Ζ7ήγοπε «οΠδΟΠΕΙΠΠΙ ἴδια αῤάωε ἴπ Εὐριπίδης' ---- 

» δρόµατα δὲ αὐτοῦ κατά μέν τινας οέ. 56ᾱ αάάῑτ δα ]ζμε: κατὰ δὲ ἄλλους ἐν» 

νενήχοντω δύο σώζονται δὲ οὗ. «πε ῬοδιΓοπια ἀεπποπδιτατ αππαίταζοπα 

ταιππιαϊοϊ. ουὶ ἀεβεπτῃς, Ῥταετογ οΕἴΘΓΟΣ. ἆα ΠΙΠΙετο Ττασοεάίαγαπα 

Ειγέριάς Ῥτοδαδί]ῖτει εβεταῖ ἴπ ΟἨγοπεί «4ροοόογην (ταπηπαίςι» Πο- 

Ὀἱ1ἱδοίπηα5» εκ αίδης ἴδια ἆςε ήέπαμάγο ποῦϊ5 5ε0 

ΧΥνΠ» ς. 4» 

Κηφισιεὺς ὢν ἔκγε Διοπείθους πατρὸς» 

νανὶε «4. (εἰς Ν. ΑΔ. 

Πρὸς τοῖσιν ἑκατὸν πέντε γρώψας ὀράματᾶ» 
3 

Εξέλιπε πεντήκοντα καὶ δυεῖν ἐτῶν. 

νοσσπι δυεῦ ἀθάῖι 5. Έπαηθα. ρτο ἐν ἰπ νεῖδα ΡΟ 5οΠρςί ἔκγε. 
Πίπς 

Ῥ. 
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Α Ἱίπο 9ποσΠς Ιίᾳμεί» αποά εκ ὁερβαπο Ὦγσ. ΠΟΥΕΤΑΠΙΗ5, στ οκ 1ορε- 
ης ᾖιζῦγί, νΠι, 535 {υδί Φεπατίος Ἰαϊεγθ ΡίπΙ5 ἔοτιο γἱάϊτ {γα ις 
πορίο; {1ογίησα.) Οτοπίσα δια νειδίριι5 5οΓῖρδίσ5ο 5οπαγίῖ5 Ἰαπδίοῖς «4ροί- 
Ἰοζογ{, αιιοὰ ἀῑδειτῖς εἴῖαπι νετρῖς ιδο)ηως (ης τεδίατην ἵπ Ῥογῖεροςί 
ν. 33. ετο. εὐῖμς εαἩ ΙΠ γ6ΙΠ τεδήπ]οπίο ή. (αἴεις ἴαππι δα ο5ι ἴπ 
Τϊκεοιι, ἆε Βοβρι, γιοι. «ε. νΙ,. --- Ἀιποαπα Ττασοράϊασαα ατα] 
ΧΟΠ εχρ]ενῖτ ςυρε[ανίταιια /0. εις απ {ηγ]ῤρίάες 5οά Ῥτασϊο ἴδίας 
ΏΝνΙ., α πι ἀεείσπαῖαδ, οἶἶπα [ήεμγίο, ΦαγΠεςίο, αΠϊδαιια «ΟΙΠΙΠΟΠΙΟΤΑΠ- 
τας νεῖυτ Γωγ{ρίαἰς Ἐταροεᾶῖας, απὶ ππ]]α πτππτασ, ας «αττο ἁμδία αἷις- 
τοπῖτητο, ΠΠαταπι οἶάδα (απΠεΠ οχεῖρί ἁμαο Γογιᾶςσα ΡοτετΙπτ, 4ἴιο οά 
Ευηρίάςας καν αᾗςί, 

Κάδμος, 
οι 

Β Ἑώντριαι. 

Γγἡῤῥώς Ἐαντρίος, «Πνοερίαλς αποτοτίταταο Ππππῖτα5» Ποδῖς ρταεῦοι, αἴ- 
ους 1]πο ἁαεετρταπα {αρπιεπταπ» δοβοβίομ ἵπ «4πΙορή. Ἀαη. ν. 1365. 
Ίχυμφαι ὀρεσίγονοι ] Ἐκ τῶν Ἑαντριῶν Εὐριπίδου Φησὶν ᾿Ασκληπιάδης», --- 
ἹΝύμφαι δρεσιγόνιαι βεκῖσι ἀγείρω Ἰ[νώχου ᾽Αργείου, ὑπὸ ποταμοῦ παισὲ 
βιοδώροις. Ἰπ Πῖδ Ἠἴείας ΡΙΙΠΙΙΠ ὑπὸ. εκ ρτοχἰπῖς πα]α τδροείταδ, ἀείοῃ- 
ἀαξαπε πες νιάϊτ εἰεσαπτῖ. /ο. Ρἰογεομην. ΌὉτπασεπαπι ταρίσο ἀῑεῖα 
Πες ἀγείρουσα» Ἰατπῖδει, ορίπος» αΌσαηιο ΛΒ]αίοπε, απ Ιι. Π ἂὲ Βερυβ]. 
Ῥ. 381. Ὁ. 166 {π ροεάδὴ5 αἲτς περι η αὐλίᾳ (μὲ ΡοξηιαΕἰδις εἶσαγέτω 
"ραν Ἰλλοιωμένην ὡς ἐέρειὰν ἀγείρουσαν Ἰνώχου ᾿Αργείου ποταμοῦ παισὶ 
Ειοδώροιο. Ῥτουϊ Ἱαοῖε να]ρανῖτ Ρίο (Ρίου δῶρω Π. ιδορήα η. Τάποπαπι 
Ἰταηῦς, αἀδίπη]αἨτεΠα αΠΙΠΙ δασεΓάοῖεπι, αααε ΔγΗΡΩΙς ση «[εάζως 
{ηαεέ [ἑῦτς αὐηηῖν «ἱρεη εοδέγΕΙ» ἴδτα Ττασίους ἵΠ 5οσπα Γεοετας ἀρει]- 

Ὁ επι» Ίος {οτί Πποάο «οηδμεπάα: 

Νύμφαισιν ὀρεσσιγόνοισι θεαῖς 
᾽Αγείρω Ἰνώχου ργείου 

Ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις. 

Φοά Εαγίῤάος Ίδια ἀῑχειτ αἩ «οποίων ἁπίτατί ροτοτῖε: «οι ν] Ἐάν- 
τριωι οἴταπτάτ οι αἱ; Ἠπριάεαα πδαπαπι αλδίς ετ πἰπη]ῖα «4ειομνὴ 
Ῥοσσατα Ῥίητα ἀαίηπαι αιἶαίη ἴπ νἰοϊπία βΒ/αίρ, Ρ. 38ο. οἳ ῥ. 383: Γωγὶ- 
Λίάΐ5, αποά πιαπηποτία» παπι, 

Ψείατ εκ Γμίρίας (σώμμο. αππεάαπα οχεῖται Γγοδις ἵαπ 715). Ἑεσ]ος. 
νι. ν. 31. αὐβε δίς ΠΠεπάσδα {οαπτΙς η Εάποηίδιδς  αἔλα --- Εωγί- 
 ῥίάές ἵω (20 Χάος αρρεἰανΙ/ σἰο: οὐρανὸς ὑπὲρ᾽ ἡμᾶς καμῶς Φοιτῶν 
» ἔφος δαιμώνιον, τόδ ἓν µέζω τοῦ ὀὐρανοῦ τε καὶ Ὑθονὸς οἱ μὲν ὀνομάξουσι 
χάος Πὶς ραῦ]ο ειπεπάαυ5 να, ἤδης «σι /05. ὁσσ/ἐσομ, . η 

ο ΄ συ- 



τς ΤΟ ΝΩΡΙΤΑΤΕΤΙΡΕςΡ ΟΑΡΟΤ ΤΙ. 

77/01. ὮῬ. 81 οὐρανὸς ὑτὲρ ἡμᾶς κενὺς, Φώτων ἔδος δαικόνιον. τὸ δ' ἓν 
µέσω οὐρλνοῦ ετο. ηῖ ογαΏῖ» Υἱῖοδα ργοταῖτ Ο]ας. βοη]. Πεσελίαν Ίνοι. ἵη 
Εωγίρ. Ἑτασπι. Ῥ. 171. ἸΝΠεῄοτα απίάσπι», πεςάυΙη (αππεΠ 5ίπςςίς 5επἱρῖς 
Ῥτουέ οἱ ῥιοάίσιαητ» ΡίαοίαΓε αὐδίΠ» 5ὶ δίο Ἱαραπτς: 

οὐρανός ϐ) ἡμᾶς ὕπερ 
Καὶ Γῆ. [ροτῶν κοιόν τε δαιμόνων ϐ) ἔδος 
Τὸ ὃδ᾽ ἐν µέσω τοῦ τ᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χθονὸς 
Χάος μὲν ὀνομώζουσυ. 

Ἠιήας ποπηϊπϊς 5ἳ 5ο ρδῖτ {11ρίά6ς τγασοσάϊαιπ, ἵπ Π]α Γοτῖε Οαάπιας ἄῑκε- 
τετ, ἆππι ἵπ αΠσιεπα π]ητατεζΗΓ» «ας νείατ Εωπρίάςα ποθί5 5εγναν]ε {16γ- 
ἠοσ6Πές Ρ. 556» εἵ 9270 

Οἴἶμοι δρώκων µου γίγνεται τόγ᾽ ἥμισυ” 
Τέκνον» περιπλάκηθι τῷ λοιπῷ πατρί. 

Ί]]ς πα]]αιη αιάσπι Έποτος Οαάπιί Γποῖς ππεπτΙοΠεΠι», 5ο Ρ. 484. Κάδ- 
µος» πο πίτ, 2οᾷ-ων Εγ΄Ύετο ἐξ ἀνθρώπου" εἳ τε πιφηϊ[εδια εσε: Εωπρίάςα 
ουἰπίπιο δρεείαδατ ΟΥν/άδ1ς τν Μετ. 584. 

710 {1569 1111/1116 
«4εοΐῤἜο «2 ΠΩ εδὲς «ή 0 101112 οεζµβάέ Ομρωζς. 

ιδία πτΙπταΣ αμετοτίστα, αἴπα ἀῑσιπτα {αγ1ρίάδ 

Ατρεύς. Νιέβη 
Θυέστῃης Σίσυφος. 
Κερκύων. Φρύγες. 

Γγρλάΐς «11γεο οι Τήγοιίσε 9ππε πϊθαπητής» ἆθδπιητα νἰάεηπτας οκ σἶπν 
{γονοὰ απαταῖα αἲδπΙοΠΙΙΙΏ  πΠῖο ΙσποτΙΙῃ ΡἱεΓίδφπε, «εττο Φ/ηοβίο. 
ρε. Ρατο[οςῖτ νἱΓ ἵπ πος 4οφῦε 6αεπείε Πτεταηπ Ἰαχπας ΔΑ. Δερή- 
εῖως ἵη Βρὶςι. αἆ /ο. Ημ. Ρ. 53. 54. υἱά. Ὁειερει. Β. ΔΙ ΙΖΗΙ ἵτπ 
Ον. π τὶς, ν. 3401. ---- Αγ{ρί Κερκυόνο εχ Ιπῖςο /. «4. Γαζγίοίως 
πεπ]ονατ {1/41 οσο, απίπαπο νἰεῖδας εἰταπεῖς ῥωγ{ρ]άεπ ἐν ἹΚερκυόνι ο 
6, Πομ. Π. 2. Ῥ.δσοο σὸ, Οἱ 891Ρ. σος» β. Άι ἀ6ν Άν 
Ρ. 439. 38. Φ. Ρ.749. 7. 5δεὰ ἀῑνειςίς 1δῖς ]οεῖς, ετ αἆ Π. ᾧ» Ρ. 1451: 
αἱ, υδὈἳ Ποππο” ΟΩΠΙΙΙΙ Ἱεσίτας Εταρϊοί, ἀῑο ἀωπίαχατ ατησῖε [Πασπιίπα» 
6ετογοπὶς β]ίαπι ΔΙορεη 5ρασταπία» εκ Νερτιπί εοπἹρίοδοΙ -- γέμουσαν 
κύματος θεοσπόρου» ἵπ 4πεπι ἴ]α ἀῑκοτίι παῖνα οἰπιρῃείταις 5ης 

Πλήσας δὲ νηδὺν οὐδ᾽ ὄναρ κατ εὐφρόνην 
Φίλοις ἔδειξεν αὗτέν. 

Ῥτοδαδίμτος Οἶας, Γεσεῤίς αἱ Ειγ{ρίάίς «4ἴοβεμ το[ετεπᾶα οοησαίτ, Έχ- 
εἰἴαις απτθια ἰδία νειογαπ Ασἰοἰ1ῖ5 π ον {σαι πα]]απι «εγῖΘ 

ἰε- 

ΑἈ 



ΡΕ ΝΟΜΕΚΟ ΡΕΒΒΙΤΟΚΟΜ ΡΚΑΜ. ΕὐΒΙΡ. τς 

Α Ίεσειαι Εωγίῤίοις απἲ αἰτετίας Ἔτασοεάίαπα, απαο ποὺῖς ρετίοτῖε. ---- ὁ 
Καρκίνου ἓν τῇ ᾿Αλότη Κερκύων ποππίπατατ «γὶκογεί Ετλίς. Ἑάειπ. νι 
7» Ῥ. 175, 3- ἴαπ ϱι]δΗς εταπῖες ποτανίς Ρ. Γιευραγά. Ἐπι. χι. ος. οἱ. 
Βίΐς, ορίπος» Ίοεις εκ «4{γἱεοζείὲς Ελ. Ειιά. οὔνειδαδατιγ ᾖ7. }α]οείο πἁ 
Πωγῤοσγ. ἵπ Καρκίος, υδὈὶ εκ Όται. [είς ο. ἈπεςιπαςΒιιπι Ἰαπάστας 
Καρκίνος ὁ ποιητὴς» εἰπὼν, Οὐ (Νοῦ» ῥαΐεν.) κεῖνος ἐξέστησε εἰς. ν]εῖα 
απαπάο νἱπὶ ἁοοιῖςεἰπιϊ τεαιιετήητ Ἱπιαστα», εστεσίαπι (ᾳγεπὲ Τνασῖςϊ  5οη- 
τεητίαπα»' αἰπη]οπι Εητίρ]άσαε ἵαπ Βασς]. ν. 3418, Ῥοπαπι Πὶς επιεπάατῖας 
5οπρίαΠΙ» 5Ποα1ς πιοάι]ο ΙΠΠ]σαταΙα, 

Νοῦ μεῖνος ἐξέστηνε τὰς γὰρ ἓν Φύσει 
᾿Ορθῶς Φρένας παγείσας 

1 ᾿ ΄ 

Οὐδεὶς ἐπαέρει καιρὸς ἐξαμαρτάνειν. 

Ἠιίας αποαιε Ττασϊῖεϊ ποίππεα ατ Εωτίριάεϊ ἀἁταπιαῖς ἀθάόναι 7ο. Ἰεικ- 
Ὦ οἶωε: 5εά (γείπο τεεῖο ἀῑστιπι γἱπάϊσατυπτ (11 ετ Τή. σσιζΚεγας. 

ΠΝ1οδεῃ 5ετῖρσετηπι «4{ετε γής εἴ Φοβήοείες: Ἆος ποιηίπο {αδιίαπι {γί- 
ΦΙάεπι ἀοειῖδεε ποῦ απτς ετεάαπα, Παπ αΠειπᾶε Πα]σταπι αεςρςδεσῖτ οὔσει]- 
το Ίοεο «{γἱς{ο{εῖ ἆε Ῥοδτ. ς. ΧΥΠΠ., Ρ. 544. 15. Παπ, αποά εχοῖτατ Ζοεπο 
ἱοσεπὲς Γιῶζγί. νΠΙ, 99. ἐκ τῆς Νιόβης" Έρχομαι», τί α᾿ ἀὐτεῖς, απῖ -46- 
ΙΕ εντ», αἩτ. ααοά ρτοβαβί]ης, ιδοβ/οοίς, επῖα5 ἀῑετο Ἱεσίτις πδις 
ετἶαπι Ζεπο 6 1ο. Ὀτιδαιε ΝίορεΠ ἤσφπεητες Ἱαπάαππε νετετος, Εππρί- 
ἀεαπῃ Πεπιο» 5ἳ 5εροπας Ἰοουπι «4γἱ/ο(εἰἠ. Ίπ «ἄγΙορή. Νερρ. ν. 578, 
Οἴαγρος --- οὖκ ἁτορεύγει, πρὶν ἂν ἡμῖν Ἐκ τῆς Νιόβης εἴπῃ ῥῆσιω τὴν 
μαλλίστην ἀπολέξας. ΒεΠο[ασιας ἀῑείτατ ἵ5 4οἴοτ /εβγσετεπίσσεε τὴν Νιόβην» 
} Σοφοκλέους ἢ Αἰσχύλου" Ίη Νίοδε ἀεβηϊῖνεται «4εεογίως πήππεταπι ΝΤοί- 
ἁσταπα» Εωγίρίάςς απτεπι ἵπ Ότεςρμοπτε» αιοά Παπει εχ δεᾖο). ἵα Εαγίρ. 
Έμοεη. ν. 165. -- ἴα «{πεμαεί Ἰοςο ρτῖπια {αεῖε ἀπδίτες ιδοβῥοε)ίς απ «4ε- 
εᾷγ/ὲ Νίοῦε εἲτ Ιπτε]Ηρσεπάα Τ.. ΧΙΠ; Ρ. 6οι. Α. καὶ Αἰσχύλος μέγας ὢν ποιη- 

Ο τὴς καὶ Σοφοκλῆς ἤγον εἷς τὰ θέατρα δια τῶν τρωγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας., ὁ μὲν 
τὸν ᾽Αχιλλέως πρὸς Πάτρομλον” ὁ ὃ ἐν τῇ Νιόβη τὸν τῶν παίδων. τὰ «4ετο/ὲ 
Ἱδιοῦοπ Ἠαες τετυ]ῖτ δέ] Παῖο: {οιπα]α ὁ μὲν ---- ὁ δὲ πιοηίτατ 
Ῥτῖης οά «4ερεβ)ζ, αἆ δοββοεΙε Ῥοστοτῖις 655ε τείετοπάιπη, Ἡτ ἴη οἳπη]]Σ 
Ίοεο Ρ. 695. Σ. εἴ αΏδί εαερίης: 5εὰ 5ετὶροΐδεε Ρο «4ἱῤεμσέητ ἦγον εἰς 
τὰ θέατρα ---- τοὺς τῶν παίδων ἔρωτας (τπτ Ρ. 6ο». Α.) ὁ μὲν τὸν Αγ)λ- 
λέως πρὸς Πάτροκλον», ὁ ὁ᾽ ἐν τῇ Νιόβη τὸν τῶν Νιόβης π΄ίδων. ἨΝίοδεια 
Ἠΐο δορβοε[ὲς ε5α Ἱπτε]σεπάαπι, Ίος Ρρίαπο ἀἁρπποπδιτατ Ρσγοῦί Τ. τ. 
Ρ. Ζόο. Ὀ, τῶν τοῦ Σοφοκλέους ἴΝιοίδων (Ἱ.. Νιοβιδᾶν ) Εαλλομένων καὶ 
θνησκόντων ἀνωγαλεῖταί τις οὐθένα [οηβὸν ἄλλεν οὐδὲ σύµωσχον. ἢ τὸν 
ἐρωστήν. Αἰτεπαπῃ «4εσεζ}]ο εετῖο πἰριεπάαπι (ἔοσδαα ἵα Ἱνγτπηἁοπίδιις 
πακταπι,) Παπει ες ΕΒ/ατομίς Βγπιροδίο, Τ. ΠΤ. Ρ. 1ξο. Α. Αἰσχόλος δὲ 
Φλυαρεῖ «άσκων ᾿Αγιλλέαω Πατρόκλου ἐρῴνς εἴςε. δεὰ ἴοτα ΠΗΠΙ γἱάετας 
οὈδεγνατίο ἀοςτί Ἱεετοσῖς» ναοί. Ε/ᾳίοπίς εκ. ὀςΠο]ίο πιατα]ηϊς Ιπτετῖοστα. 
ΦΥ ΛΩΙΗ, «ταππα 5αἴγτίςμπῃ, Όπα επι Αἰεχαπάτο, βῬαϊαπιοάες τοα- 

α ο εἶπ., 



ὦ, 1. ο. ν, ΒΙΑΤΠΙΡΕς 6ΑΡΌΤ ΠΠ, 

οἵη, αἴαιθ αἆθο τοιπα]οσίαπα . Ιδίαπι 910 4ΠΠο ἀατι]ασίτ ᾖΕ.ῤῥῆες ἵη εετια- Α. 
ΠΊεΏ ἆοσατ «4εἰίση. Ν. Ἡ. π. ς. ὃ. αἴαμο εχ Ί]]α. νείατ Γασα]α ατγτῖσα» 
Ρενοχίσια. αιαεάαπι ποδίς {Πποίπεγα [ασπιεπία» 5εά ἰσήυησπιοαί {αδηίας πηῖ- 
πια οοΠστήα Ρρτο]ίχα ἑὔσιςο Ύπαπι εχ εἶῃς δ1γῤΛο (γοβμς αἳ Βαγπείηε 
οχΠίρεπτ., ἴ]]α, Ίποο Ἱπάϊοῖο ππαταπι ας Εωτρίάςο δοτϊθεπάϊ «οἶοτε ἀϊνει- 
σα (11ἱζο ἵαπαυαΙη αποτοτί ττ]ριθπάα οδῖ ο «θέχ{ο ΕΗῤΙΥ. Ρ. 565. Όε 
µας το αιίά 5ἱδί νιάστετητ ππα]]επῃ ποη ἀῑχίδει νίς οχἰπηίης, σἑά ἵπ που 65ε- 
πείς Πτεταγαπι ππἶπης εχοετοίτατας. αἴπαπι Ππάῖσεια ἀεοεδαι, /0. ἴσπηγ. 05. 
Λευιίως πά (ῶψογ{ῇὲ 9γστ. Πητε]]. Ῥ. 793. 

ΡΑγγσιπῃ ποπιίπε 5ογὶρίς5ο {αὈμ]απι {ηγρίάεηι πηϊπὶ αίάεπι ποῦ Παιες 
οχ Π]σίάο εσοςῖ ἴοεο αριά «ίοσ. [ιαζγ. Ἡ» 18. 

Φρύγες ἐστὶ καινὺν δρᾶμι τοῦτ᾽ Εὐριπίδου 
ζΏι καὶ Σωκρώτης τὰ Φρύγανα ὑποτίθησι. 

Έοοτες πὶ ἔπ]]ος, τοςτϊταῖε 5οοππάιιπα ΥοΙδαπα /ο. ποστετ Ρόέογςύή8. 

ὮὮ καὶ τὰ Φρύγαν᾽ ὑποτίθησι Σωκράτης. 

ο] εἴσππι Πΐς 5 οίατατ Ἱπτογγοραητῖς» πΙΒή] Ιπάα σοπῇῃοῖας Πϊδὶ Ἰὰ ΠΕΠ» 
δη Πηδδε ΒοςΓαῖοπα αἰπταςδα Εγαρίσυιη 1π 5ογ]σεπάο», «συαποιεν Εὐῤι- 
πιό. Ιδιάεπι εκ «4γἱςορῥαμὶς Εάιτοπο Ἰναδίαπι ρετάῖτα ἆμο νεΓδης ΡΓΟ- 
{ογαπτΙΓ» δίς. πῖ {αἱοτ. οπιεπάαπαϊ : : 

Ἐὐριτίδου ὃ ὁ τὰς τραγωδίως ποιῶν 
ο Ἡ ᾱ ) ευ) μη 

Τὰς περιλαλήτους οὗτός ἔστι τὰς σοφός. 

5οοταἴθιη οθΓῖΟ ΠΟΝΟΘΤΑΙΠΙΙ5 οἵ α]ηπάς ἸΝοςιγῖ {ηῖςςσα ατα ζΙοδίςΣ πια, εκ 5 
εεϊαια «4ε]αμί Ψ. Η. Ἡ» «. 18: «εἴποτε Εὐριτίδης ---- ἠγωνίζετο καννοῖο 
τρωγωφδοῖς» τότε γε ἀφικνεῖτο. Ἰαὶ Πειραιοί δὲ ἆγωνιζομένου τοῦ Εὐριπί- 
δου καὶ ἔκεῖ κατῄήει. Ὁυ]ά δῖτ κοιοῖς τρογωδοῖς ἆγωνίζεσθαι ἀοειῖε. υὶτ 
ΦΙΠΙΠη5 ἵπ {οἱώη. Τ, Ῥ. 166. τό. πεπιο αὐῖαπι, αὐμοά 5εῖαπι», αὐιά δἷε 
Πἱειραιοί ἀγωνίζεσθαι" Ώεφιε ἵηπ Ρίταεεο π]]ας Γαοα]αταπα: βής5ε Ἱεραπτυς 
ςΟΙΠΠΙΙ56ΙΟΠΕ5. Ρ{ο καὶ Τ{ειραιοί ὁ. ὅ. εοτσεηάπι φαδρίσρῦας, καὶ ἐπὶ 
Δυναίῳ ὁὲ ἀγωνιζομένου. Ὁποά 5ἳ ΤεετΗΠΙ ε5τ, οί τατο ἴπθαττα βεαπεπία- 
Ῥατ ᾠοείατο», ΠοΠ 1]ε ταπταπῃ ποβΙ]ἰδεϊπιῖ5 ]άΐ5 αἆεσδο ««εαπὶοῖς ἀἰσηατιις 
ΒΗε. οιπΙ ποναρ Ὠἱοπγςῖς υχηαπῖς, τοῖς ἐν ἄστεις οοππηττΘγοπτυς {1γὲ- 
Λέάἡ Γταδοοάίαα, 5εά ετ «Γεμαεῖς: ἸΠτείεδδε, απ ο ἵπτετ οἶνεν Ίαπί 
αΏῖο αοῖαο τοργαρςεπτατεήτης Ερίάεαα Γαοηἷαο: {επαεῖς οπίπι αἀθταπῖ -ό- 
νοι Δθνναῖος, χωρὶς τῶν συμμάχων καὶ ξένων» Πῖ σεπδῖτ δεᾖοῦ. ἵα «4γὲ- 
40βἠ. ΔΕΠΑΓΗ. Υ. 503 

Αὐτοὶ γὰρ ἐσμὲν» οὐπὶ Ληναίω τ᾽ ἆγών. 

Ἠπσίο γετο «εοπίεοτητας ῬατΙπη ΠΙσπο», οἴπι ἴ]απι αἆρχοβαίς ΠΟΠ Ρο- 
ταστα. ΟΙ. 9. ωῤηκεπίο, αἱ ἆς Ὠἱοπγδίς ρετάρεῖαπι πάρει εἀἰαῖς 

αϊς- 

η 



ΡΕ ΝΟΜΕΚΟ ΡΕΕΒΡΙΤΟΚΒΌΟΜ ΡΒΑΜ. ΕΟΠΙΡ, 15 

Α. ἀϊεογιμήοποια ἵπ Αποιιηο Ἐπιοπά. αἲ Εενγοβίωη.  9εά Πϊο Άδειο «ο6- 
Ῥεσαπι ἆο ΤγαροεάΙν Εηήβ]ά, ΠαΓΙΗ «αἴα]οσο» Ρταστει Ι]]πά Καρκίνου. 
πες φποησε ποιπίπα Πηθο απἰάσπη αγθίτζατα 5ης εχἰπιεπάα : 

᾽Αλεάδοι. Κτίµενος. Πολυνείκη». 
Δίδυμοι. Ο]λεύς. Σκύλλα. 
Ἑλένης ἁπαί- Ποσιφάη. Τέννης. 

τήσις, ΙΠενθεύς. Τγρεύς. 
Καπωεύς. Πηνελόπη. Τρώες, 
Κλεῖδες. Πολύδωρος. Φαίδρα. 

Δά «4Ιοααν νε] ᾽Αλωίδος ᾖγέρίάΐς ἆπο τεια]ῖε [τασπιεήῖα Β0γηες9 
οὐ οτι ρτῖα5 αὖτ δορβσσἷές, απτ οκ ἵπεειτα {ροής εσι Ττασοεᾶῖα: Ρο- 
ετοτῖας νείητ οχ δορήοε[ὲς «4ἱοααλς ('Αγωάδαι σεπιίπαπα ἀταπιατῖς5 6556 Πο- 

Β Ἱπεπ ἀοσσίτ Τ. Πε Λος αἆ [ήιζίάΗ. ὮῬ. 405.) εχμίδοι ήούαες 
(010/ὲ Ῥ. 9339. 34. γοὲ Ρ. 169. ας τατίοπε 5εΓΙρεπάμΠ» 

Κούκ οἵδ) ὅ» τι χρὴ πρὸς ταῦτα λέγευ» 
Όταν ο Υ᾿ ἀγαθοὶ πρὸς ἀγεννήτων 

Κατανικώνται 
Ποίω πόλις ἂν τάδ ἐνέγκοι 

σι]σατης ν.ο, "Όταν οἵ τ᾽ ἆγαβοὶ πρὸς τῶν ἀγεννῶν» νε] ἆγενῶν. 5ορ]ο- 
εἰεύπ. ᾽Αγεινήτων» δυσγενῶν ἰπτειρτετατας Γήοογελίής. --- Ἑλένης ἀταίτη- 
σι» 94ἳο ποπιίπς ἁταππατα δογἱρδεΓπῖ νοβῥοεῖος οι Τ1ηηε){εις εν [ηγ1- 
ΦίαΣ ττσιδτΘιηας ἨϊΠή1 α55ε «αἱ15αε /0. Ρ2έΓβο 7Η οδτεπάϊτ α ᾖοεν. Ρ. 17ο 
ει]. Πας ἵπ Έτασπι. ΕΙ. Ῥ. 16δ. ΝΜοπίταπιιε Πῆτ ραστίπι αὉ 
ας, ρατῖπ α Οἶατ, Γεσίβίο, ἵα Κλεισὶ, ἱκτιμένω. Οἰλεῖ, Τρωσ)ο ντο 
5 δοπρας, ῥγ{ρίάΐς Ἱαϊοτο (ΥεἱεΏσόξ, ΤΕΙΜΕΠΗΗΙ λες» (α]τετ ]οει5» 

6 αά Οέεα τεῖατας, «δοβᾖοολὲς ο5ι οχ «]αος Γοσγο:.) Τγοαῖας. ----- 
Αά ΤΕΤΠΟΩ υπῖεμπι {πασπη, τείεττΣ: ἆπο: 5Ιπῖ ἀϊνειδοτυα θεΠανῖ: 10- 

Ζαε1 (οιμέγὲ Ῥ. 3ο, 89: εοτΙπῃ αἰθεταπῃ οχΗίδοι ωπιακαπι εκ Εωγῤηη 
Τεπκο: ἵπ Τεννε νεὶ Ἐημε. Ίατοι ορίποτ Τημένω" αἶτετυπα ἴππα]απ οβ/ᾖος [ές 

Σκαιοῖσι πολλοῖς εἷς σοφὺς διόλλυται 

οὔσπα ορ]ιοςΙειπῃ ε5δε ἵρεα απ Ιπάίσατ Υετβοταπῃ δτπΙοτητα: ΤέεήΠεν 
Ὥιπεπ,  ουοά απἰηῖπιε Πεσεπι, αρίαιῃ ἘΤτασοεάίας Ῥρταθρετο Ροταῖτ πῃατα- 
τῖοπ » 5εά, «απαπίήΙα τεεοτάος» πη]Πας ἁἆταπια [ος ΠΟΠΙΙΠΕ πιεΙποτα- 
τὸς αδι, --- Ἐκ Φορβοςί Τεγεο Ρετῖτας νἱάστας νειεας αριά οὐ 6) 

Ῥ. 145. 152 

Θάρσει" λέγων τώληθὲς οὗ σφαλῇ ποτε. 

ασεπι», οἷο Σοπθεπάμια» 3μδαμε υ]ία ταίοπα τετη]ίς αά {ωπέῤώς, ἵπ- 
. ος 

ι-) 



τό 1 ϱ. ΝΕΟΟΙΑΤΕΤΡΕΡΟςΑΕὉΤΤΙΕ 

εορμίὌπι εαϊοτῖς», Τεγεα, {ες 5εΩΠΠΤΗΣ οἶνο αγ Πθείώς 5ο Ροιίας Α. 
15. ουἷης ἵπ Πῖ5 Ίππο Ἱπουπία ἁρδογίρεηάϊί ορετα ΡΟ Πεκίς Πατ δις. 
Ἱορινί 4 οαιαο Τειεα 5ἱοί ήεηρί αριά (εμεμίεΠ) «εν. ἀειεχῖδο ν|- 
ἀεδατασΣ οπγαπῖοίη ποτανίε Το. (αίαζκεγ. Α. ἵΜ. Ῥ. ο. ΧΙ, Ρ. 533. Ε. 
απίά νετιπῃ εδδεῖ Ἠαο ἵπ ρααο ποη απτα οοπβτ, Φ1ΙαΙΠ αιποπάατα (ὐ6- 
20119 «ετῖριῖο Πίος ετατα Τὸ. Πε η1ογ λείο. οἳ Ιπάίσατα αά ιδεᾖοί. ἵπ 
4γΙωορή. Ῥϊατ. Ρ. 927. Ῥταεῖετ οεἴεῖο»» Ο1. Ρ. ΒΗγΙΓΠΗΗ πά Ονἰά. 
Ττῖει, Ἡ, 3989. ἵαπ ΈΤετεο ἀεεερῖτ ΕέρΙήής ἁταιπαταπα οαἴα]οσΗ5: απο 
6αβαμέῶ, Ρεπίήεα», Ροἱγηίσε Ίαπι νἱάϊτ (σώήῶκεγμς εἰοϊεπάα»: ᾖῬαοί- 
Λαξ, ει Ρῤαεάγαμ, [αγιος --- αλα. ορίποΓ. νετεῖοις βοὐγ- 
«ἴργὲ ποιπῖπα ΠπαΙποταϊΙς Ττασοσάία: οἳ οτδάςΓοπηις {γέρο  ῬΡο]γάοταπι 
Ἰηποτιίδδα. τεσςητίοΓί (απαπηππατίσο. ἆᾳ [Γ]αἱεσιῖς 5οτίρεπιϊ ξ εἶται ἴ]α αππο- 
ἆαπι οκ Ἀοδιῖ Ηεουσα, η ιά Ρτοβῖε ἴπ 86ςΠΩΠΙ εἴδωλον Πολυδώρου. ας 
οἱ Ἱασοιεητιι ἐν τῷ ΙΠολυδώρου δρώματι" Π]ο ἀοειῖοιὶ ἀερετατ Γοτιο Ὑα- 
τἱσαπί Οοἆἷσῖς Ἱοσο ἐν Πολυζδω. ἁοστῖδίπιο (. Ιοεμίο Ἱπαπιοτατα αἆ Β 
«γεσογ. ἆε Ὠϊα]εςι. Ρ. ὃ. Όπαπα Ίασοται ΓΠ1γέρίά Ότεσιεα ἔ]σερίέης » 
Ίπ Ότεςιε Ἱεοῖα 27 Σγάσοεάία οτδῖι εοίγάε τερετῖτί ΝΊγι]ο]. ΠΙ. ο. 5. 
ἵπ Ῥ]αυπίς οἰταπάϊς φἰπη] {Παπάς Ἠδ5. ---- ΑΙςΙΠΙΕΠΙΗΠΙ πορδδίηιπι, 
νυ]σατῖς Ώεμὲ/εί ποπιῖπα τγβσοσάδ, ττασίαγΙητ Τεερίς, «4ετε ης, (Λά0- 
261101. οἵ /οβ/ο”ς σὶ Ἠαϊα5 ἵππιοα Λεμέῤεις α ᾖαεελάις Ες ἀϊνεισα. 
Οοιτο 5αδρίσος αραιά «Μά ἵπ ᾿Ιοφῶν δοτἰθεπάαπι Βώκχαι ἢ Πενθεύς" 
ΛΑοδεμγ]εαπα αποας ΒΙποΠΙΙΠΕΠΙ {]55ᾳ Τγασοσάίαπα» εἳ ἵπ νοῖοὶ εαία]ορο. 

πῶν Αἰσχύλου δραµάτων κατὰ στοιχεῖον ποπήπα Βώκχιαι εἳ Ι1ενθεὺς 1πα]ε 
ἀϊριγαοτα: ος Πέρος Ῥοπι]ιοο αἴιαο ράσα εἴταπίας» Ἱεσυπτα 1 οἴμ5 
Ῥασσβαδις, απο τχασοσάῖα ἴπ εχἰπηο Οοάϊςα Εοτεππο βαγίροης Πενθεὺς 
Ἰηςοπθίτας» Ἡτ ἵπ οοἆςπι Οοάΐσα {11ρΙά ΠΗΙρροίγτο ρταεβρῖτας Φαίδρα" 
Ώμς 5Ροσταδαῖ κ, {ος αἆ (1111. Ῥ. 95519 επῖας Ἱπάμδιτῖας ἀεδειατ αἆ 
Ίδια. Οοάΐσσιπ Πωγ{ρῥώςς αἰίφποι ἁταπαταια Ἰηδεϊταία, ποσυγατῖςδίπια ςο]- 
Ἰαΐο. «παπι Βἱο]οιίεσα Ρρταεροξ  1μειάεησί. ΄ Οαπάοφιίάσπα δοββροί Ὁ 
Ῥμασάγα να]άα Επῑτ ποβ]]ταῖα, ππίπια ππἰγαπάιΙη ο5ἳ, Πίο 11ο 5αὈ Ῥ]ας- 
ὅτας Ποπιῖπο οἶατ», αὖπα θἵπιτ οκ Γωγέρίώ ΠΗΠίρρο]γιο ἀείναῖα: 5αορε 
ηπιστο ονοηῖς, τί Ἱπτογ]οσμτοτα5 ἀταππαϊηπαι νετετίρας σοιπιοαπιοταϊϊ ἵδι- 

ασ ἁπαππαταπα. ποπηῖπα αὖ Ιπτουργοτδας αμίδαιια νἱγῖ Πτοιατῖ «οἨ5]άο- 
ταΤΟΠΤΙΣ: Ἠϊπο ΡτοάίστΙτ νε]ατ Πωγρίς (ασβαπει, ΒΡογηίοες, Ρα» 
2Λαξ ετς. 6ΊΓΟΤΕ5 οεἴαπι Ῥ]ητες ἴπ Ιπαΐςα ἁπαπιατπα Φοῤῥοσαν,. Οοποεάϊμα 
αἴοφιιο ΤΕςΘΠΣΟΠΙΗΣ ποππι]]ας» Πα Παπ οἱ ἸπνεπίαςΣ πε ΠΠαΠΗ πἹεπιο- 
χοπ» Οἱ) ποθὈῖ Ἡμέραι εχεἰταπτις «Ζεποθίο. Ἰπ Παῖαδ Οεητ, αν. 
Ῥι, 18, Ἡ κρίνον ἢ κολοκύντην νυ]βατΗΓ: µέμνήηται ταύτης Δίβιλος 
λέγων ἐν Ἡμέραισω» Αὐτὸς ἑπτώ σοι Ὑέρων εἴε. Έοἵππα γοεῖ Ρτοςι- 
οτῖος οιτοτῖ αἀπιοπετο νίγο5 ἆοοτος ἀεριετατ: οΡΙΙτεΓαρηπῖ εοπιοεᾶίας Πο- 
Ὅιοη 5οπα Οοπηὶςί σίς τοςῖτο η : 

Ἐν 
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ιοἳ Ἐν ἡμέραισιν αὐτὸν ἑττά σοι γέρων ν 
Θέλω παρασχεῖν ἢ κολοκύντην ἢ κρίνογε 

{ρε οἷος φεβίε” ἐβοκη 111. ηἱ επέΧ {γάῶ)η νε] ὔ ή νο] ΑΗ. 
Έαριπεπτπι «{110ῤες Ετρϊάεαε αριιά ϐΠειεμίέηι «4ἱρλ., δττοπ. ν. 

ρ. ΖΙ6, τ. Ἠἶπο ἵνα 6. Έταερ. ΧΙΙ. Ῥ. 67ο. υ. ἱροὶ 24. γίλων- 
δἱο νἰάερατας Γεοεητίοτῖ ευ]ησάαπι «{πιρηλομίς, ῖ (εηῃεηή ἄεεερτο 
᾽Αμϕίων λέγει τῇ ᾿᾽Αντιπηῃ. οι τεοογάαρατας νῖς εγιά[εὶσοίπηας Απιρηϊο- 
η ει Ζοειπῖ, οκ Απιιορε ἸΝγοτεϊάε Ιουὶ ΠαΙΟΡΙΠΙ., «αἩος ἵπ Ίο ἆτα- 
ππαίε Ερχερίο Ρίο πια «ἱσπιαε ατῖο {εοστατ [γής «οπΠςθΓΙΑΠΙΕΣ5 
Ῥιπεῖο; Λπορες ΓΠιωήῤιήν π]απι Ἱα]α5 ποπηπίς Ίσροτατ Ττασοςάῖαπα 
(ῴεηιεηε: Ἠπῖο εἰταογαπῃ Αποοταπι ΙΠάΙΕΕΙΠ απϊ σοπ{εοίς 7. «4. Γαζν- 
εἶο, Ρίαεῖος ΙδίΠ, 6ΠΤΟΓες ἵπ Ίος οἴἶαπι Ρ6ΠεΓα τμγρὶςίπιος σοΠηΠΙΙ5ίς, 
Δοευτατο νεο]. ἵη «4γἱΙοβἠ. Έαπ. ν. Ι1Ι4» ΡΙο]ατο Ίοεο εκ {γρίζης 

ὉἙ Ῥητγχο »αὐϊεσστας: ἆλλ᾽ ὁ λέγων ἔστὶ Φρύξος" Φε φιὲ οί ἑεία ἵπ ἁταπια- 
ἴο ἴρ5ο Ργγας οεές οἷς Πτετα Ὠππτατα «οπτῖσε νοσεπι νη]σαταια, ἀλλ ὁ- 
λίγων ἔ. Φ. ----- δεᾷ ποη ειαῖ οπαττεπάα», ΑἴΙάΠΙ ἵπῖος βοεῖας ου Ειγὶ- 
ΦΙῶΙ5 ποπιίηε Τγησοσάῖαν 5εοιηάο Ίοςο Ροδιί, Δίδυμοι ἵαπ θεοζαεὶ Ἐς- 
]ορῖς Ε, (ωπιογὲ Ρ. 1ο. απ νεισυπι {γρ Ἱοσῖτιτ Εύὐριτ. διδύμοις ν 
νιάειπταμο αΏδί Ίῃ Ιδίας ορετῖς (οάϊσο 5επὶρῖο Ιά ἵρδμπι ἱπνοπίδο (70- 
ασ: νιά. ντ ἹΜασηϊ Έκοετρτα εχ Γἱρ. Ρ. 38ο. ει “ὔίῤζε. Δ. ΙΙ. 
Ῥ. ο. χι. Πὶ ἁἆππι ποδίς αἨιπάα (επηΙπέ ἀειπομοιτεπεῖς, ταπηπαϊα αρτα 
Ττασοεάϊίαα , νε] ςαιγιῖσαε καἶτοπι [αθηἷαο, πιατοτία, φἩδρίσαδοτ ἵπ ἴ]]ῖ5 
Ίατετο ΠΟΠΙΘΑ Λικυμνίου, Ἱτασοεάϊῖαε {1{ρίά, Ἡτ ετ α]ο οσο ἴπ Ιἰσάσιι 
Ἐε]ος. Ρ. 15ο: υὈὶ οκ Ρογβ)/γ1 ὰά 8τγσαο Πβε]]ο πιηἶτα ποὺῖς οχἸήρει- 
τω; «4βοοζογὶ, Ὥπες Ῥταεῖει «εἴεία: καωτωνοµώκασιν ᾿Αχέροντα μὲν διὰ τὰ 
ἄχη ὡς καὶ Μελανιππίδης ἓν Περσεφόνη Ἠιβὴς νοτοῖς στ φυἠςίμπτας - 
ἐπεὶ καὶ Λικυμίοι Φησ), Μυρίαις εἴε. ἴῑαα» εἰεραπῖει οιποπάαία, ---- µυρί- 

Ὁ εις παγαῖς | Δαμρύων ᾽Αχιέρων ἀχέων τε βρύει. ε8αῖο νε]ηε Ιπσοσγϊ Ῥοσιίε 
Ορομίως Εε]. «00. Ρ. 164. ΜΒ ῥτοῖοης «οἩρτια νἰάεπευτ Εγῤρῥηἒς ἵη- 
δεπ]ο» {τεΦΙεΠΙΕΓ ἔτυμολογοῦντος» 3ἴφμε εκ εἶις Ρρετῖτα {.ἱγ/ηίο. Ἡτ αἆςο 
τεστπεπάιτη ορίσει: καὶ Εὐριπίδης Λικυμνίω Φησὶ» ----- µυρίαις πηγαῖς 

"εις. Ῥοδτα οἰάεπι ΓΠῖτ ταΓΟ ἸΠεΠιΟατς {Γ1οηηηΙως, ἰτ ππ]ηῖης πηίτος, 
οὖσε γεῖατ Τ1ογππηί ἀεάεται (. (αη/εγΗ9, 5υῦ Ἠηῖας ποπιπα Ρρτοτμ]ίοςς 
Σ6Υ. (οΠῤηπαη; αἆ Γη Ἑταρτι. Ῥ. 949. εἲ Τή. (ἱίῃ Ὠϊς. αε δοπίρ- 
το, ἸΜγιμο]. Ρ. 58. ιά Ίαετοτ, παπι ΝΕΓΩΠΙ αΓὈΙΤΓΟΣ. ἱθοτίοπαπῃ ἵπΠ ιδ10- 
Φπεο ἆπάππῃ απίε Ίπε ἀειεχῖςςα Τή. ΚεἰπεκΠωη Ν. Τ,. Ἡ, Ῥ. 346: πο[- 
Ίεπι νοτο» ὙΙταπ ΠτεγατίςςΙπιμπη αἳἩ ἵπνεπτα Ὑδγίαϊς ταιγαστη αὐστογί- 
τοτε Ρῤα], Ῥοδταν ἵπεγ, 6 απἶδις εχεετρῖα ἀεάσεῖε ιδίοάες, ᾖί- 
ϱγ/ΗΗζ4 9ποφ!ο Ἱεςεηδεηῖς, Ἔοά. 167. ἣΝοηι αΏρῖ ἤιτροτ 1,ἱογπιπῖϊ 
Ἰασταπα 7οῤσεο ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΙΙ ῬτπαϊεταιαΙῃ ἵη ἴδιο Ίοεο» 5εἆ αυἱά πηίσαπι 
αλίης ειἶαπι Οοάϊσεπι Ἆος Ίος {δε νΙοςιτηξ Ῥεοσατὰ αμῖο Λ/οίέ 

δ]πηῖ- 
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οἳιηϊ]ῖα ἵπ ας {ρδα ΥδοθΗΦΙΟΠς Ποια απἰπιπάνσγισσαι οὐπεσίης: Ἱπιο Ῥοῦ- Α 
τα. αὐίδας εδας ἔετυς αἆ εχοετρῖα «οπεϊηπαπάα Φίοδαεις» Ρο Ῥ. 
το. ΠΙΗΠΕΙΑΠΙΙΤ. Διτύς --- Πολυειδες --- Λικύμνιος --- Ὕποβολι- 

µαῖος.. ἵπ Ροἰγ]άε Πο Πθδεῖο αιῖἁ ἀἱριτατῖ ροδοῖτ εχ «445101. 10. ας 
Ροξι. ς. 16 ετ 17, 5εά Π]ιά ατίαπι πονῖ, πυ]]αια Ίδης ἴπ οοζσεί οἱ- 
Ἱασεταπεῖς {αοταπι πιεητΙοπεΠι: 5α6ρ]ᾳ5 [Εγὶῤῥϊς η Ῥοίγ]άε, Ῥτόατ ἵπ ΠαΓ- 
σίπο 5εποί φοῖει. θά «παετο εἰῖ ταπάςιη εκ τοτα απεϊηίτατο Ιπποτηδ- 
τῖητ νε]ατ Ῥοδιαο 015. ετ ΙΠγροδο] πάει Ίοι «οτῖε ήούσεο, απὶ 
ηἩ]τοσΙπΙ 5επηῖπα τΑΠΊΕΠ 5επρτα τΊγεταί» αΙπΟΤΙΠ πε ποπιῖπα «οὐίάεια 
αἨμπάε Ἡαθετεπιας εοσηῖτα. Ὁτ Ῥμιοξορμο, εκ κοἀσεῖο ῬἘγιμασο- 
εεοταῖπ.» δβεμάαη, ΡΙΗΙΗΣ οδίο Ρ/οεἶμς ποπιῖπα ἁγαπαταπη ἵπ Ῥοδτας 
τταπς[οτιπαν!τ. ΠΜεπαμάγὲ (οπιοεᾶῖα Πῆτ Ὑποολιμαῖος Εωγίρίης Έπετε 
Ττασοεᾶῖαε., Δίμτυς' Πολύειλος" Λικύμγιο. Ὃςε Ρ/οβρ ουπι Ρ]ατῖσαιτε 
πϊπ5 ὈῬεπίσπο Ιπάϊσαη5, Ποὐμερ 5 απἰπιαάγαιςί ἆαθ «οπἰθοτητα «οτί . 
5υᾳ. ποι ἀπδίταδδοτ. Β 

κος ροοοοσοροος ολο 

ο Ἅ Επ 111. 

Ἐχβίροίι ΟἨγγεῖρρί {ασπιεπία, 

δφοοσοςςκσοος οσο 

Οηηγεἱρρὲ ἄταγιαξῖο /γαβηιεπία» Ἱππι ρεγἱπδέρπο. ἔετδα Γοία 
-α 1έεγίς α[/εοξις ἐπαίοίδις, ἄζεω" οἴζευ" ὤζειν' είο. ᾖ΄εγοι5 {π- 
οετίαε σεαἰδ αά (γγείρριηι γεἰαξζ. Γιαῖῖ δεμ{ελέῖα νιεο ηε- 
Ιίογα, ἀείεγίογα δέΦΜΟΥ. Πμαϊμιπι αμείογει Ιπίεγ (αγαεοος αἱςὲ 
τοῦ τῶν οἰῤῥένων ἔρωτος, (ἠγγδίρρμπι, ποη α΄ζονε ταρίιμη δεᾶ 5ε- Ὁ 
εππαισαι βγανιζίαπι /όγδαπ αὐ ()εάϊροαε, πιογίε εεάεοιμδ εκ- 
ἱα95δ6. ἆτααιία Βὶδαπάτο δεφμωηι Ειγρέάενι. Ρεἰορἰς αἰ- 

7αε. Ἰαπίαίο εί ιποί ἱπιρωίαγί ιοᾶ αὖ αἰῖς εαίμγ 1μαϊοι 

Ῥερωςι ποδῖς το]απα 5"ητ ες Σωγρίῶς (ἠγη1ρα, πάπια θδυῖα. 
ταπι η Ὀναπαταπ Ἰπάίσα: ἵπ Πϊ ΕΧΕΙΠΡΙΙΗΙΙ Ῥοπαπ. αἆ αποά ῥΡει- 
ἁτατήπι Τεασσσβιαξηα τε]αιῖαε πημὶ νἱάεγεητΙς Ῥρο55ε «ο]]οςατ, νεῖε- 
ταπποἈε Ἰοεῖ, ἴαπ απίδας Ἱεσαπτις, αἀποῖαῖς πηϊεπάαε. Οποά Ῥρεῖ- 
πηπτη Ῥομαπη (Ἠτγαὶρρῖ Παρπιεπτηπ 5οΏθᾳαὰ οχἰππῖηπα, πες πα ραττε 

“ἀθίεσταπι, 5αερίης τερετιµα, Ώαταπα εἰεσαπίατηα ρεπάἰοσῖς δεπρετ Ρ]αςῖ- 

τωτωπο οοπβάο, 

Ἐς 
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Ες ΟΙγγοἰρρο : ἁταπιαίο {γηριάζἐςὲ 

Ι. 

ΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΕΛΟΣ. 

Γαΐῖω μεγίστη», καὶ Διὸς αἴθὴρο 
Ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ θεῶν γενέτωρν 
Ἡ ὃ᾽, ὑγροβόλους στωγόνας νοτίους 
Παραδεξαµένη », τίκτει θνατοὺο» 

6 Τύπτει δὲ [βορὰν» Φλά τε θηρῶν" 
Ὅθεν οὐκ ἀδθίκως 

Μήτηρ πώντων νενόµισται. 
Χωρεῖ δ) ὀπίσω» τὰ μὲν ἔκ γαίας 
Φύντ) ἐς γαῖαν τὰ ὃ) ἀπ αἰθερίου 

{Ο Ἑλαστόντα γονῆς εἷς οὐρώνιον 
Πόλον ἦλθε πάλιν" θνήσκει ὃ᾽ οὐδὲν 
Τῶν γιγνοµένων, διωκριόµενον δ᾽ 
Άλλο πρὸς ἄλλου 
Μορφὴν ἰδίαν ἀπέθδειξεν. 

Ἡοιππὶ ΨΟΙΟΠΠΠ1 56ΡΙΘΙΗ ΡΥΙΠ105 ιόν Ῥταεῦει ᾖβὲν. Αντ. ντ, 6. 18, 
Ῥ. 96ο. ἵΠ εΧΕΙΠΡΙΗΙΠ στασίµου. µέλου:» οπα]ία αἆ Ίγταπι «αΠοΓεΠΙΙΙ {η 506- 
πη. μΡερίθῃ Υοιδης Ῥοκϊετίοσος, γεῖατ Τταρίεϊ, ΓΠ/Ιο | σπεως περὶ ᾱ- 
Φθαρσίας κόσµου ἩῬ. 948. ο. Ῥ. }ῬΟδΙΠΘΙΠΟ5» θνήσκει ὁ᾿ οὐδὲν εἴο. ἀθάρται 
οἳ Ιπϊτίο ΠΗΌσῖ Ρ. 939. Ρ. 4ἴο5 τεροτίτ Ῥ. 963. Ε. ἨΟὶ γοσαϊ τὸ Φιλοσοφη- 
θὲν ὑπὸ τοῦ Τρωγικοῦ. ---- Ἐκ Ει1ρίζη 59ο (Πγ5ίρρο Οοεἷμς ἵπ Εκ- 
εετριῖς ἀῑάϊεῖτ εκ (6μμεμίε «4εχ. ΒΙΤΟΠΙ, ΝΙ: Ῥ. 75ο. 99 ἨΡΙ, ροδίῖ5 
"Ε1ηβεάος{ὴ νοαιδίδη5, ηϊδί αἰαεάαπι οχεϊἀσοτίπτ, «αιοά 5Η5ρίςοΓ, Ἠπες ΡΓΟ- 
χίπια δυο]αςῖτ: Εὐριπίδης ἐν. Χρυσίππῳ μεταγράφει., Θνήσκει ὃ οὐδὲν τῶν 
γινομένων ' διακρινόµενον ὁὲ ἄλλο πρὸς ὤλλο μορφὴν ἑτέραν ἐπέδειξεν. Αο- 
οεἶθίε απτεπι ατ ἀῑδεῖτα, φο]]εγεῖςοῖππα (1 Ο1ἱμ8 «ΟΠΙΡΟΠΕΗ5 ΠΠΙΕΥ αΧοεγρεΠάι1 
ἀπο νειδης αριιά 6 {1 τεἠπαιοτοῖ 1Πίπςίο5, 6 ει 7, α1ἱο5. ῥτοίπᾶς ετίαιη 
Φ/είο ΡΙαΕΙΕΤΠΙΙ5605» Π]ίπο τεροτεπάος πποπηῖτ {εσιβς. --- Ν55. ὃ, 
9. 1ο, εἲ ραῖ φεηιεπῖς ΠΗΠΙ5. επιοπάατο φορα υοὶ εἴτπιίς {4. «{η- 
{01410 νΠ., 5ο. ἀἆοοῖ ποῖαι (αἱακεγας, Ιτπο νοισα» νυὶσαιααε ἰδίαν 
Ῥταε[είσης Ἰεοτίοποπι αἱτοταπι ἑτέρων " ἰδίαν τοοῖο Ἠιρει ταῖς ει {έζ- 
Ζήμδ. τεροτίπι», πὶ [α]οτ, ᾖἐγωνίο, ουίας νειρα αἆ 5οἶα Βαωγήῤίάες» 

/πριά (εμεπίεην Ἱερετία.. οοιπρατανίτ Τε, (αμέεγ Να Πες απ, 
9 ἃ 6, 15 



29 Σ. Ο. Υ. ΡΙΔΤΙΔΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤ ΤΠ]; 

6. 15. ---- Ἠαες εἶ υἱτῖς ἀοοτῖςεϊπης ΊΠΠοτΗςτο Ίοσα, ΠΟΠ γἰάεταπε, ορῖ- Α 
ΠΟΥ» Ρ4ΓΙΕΠΙ Ποταπ]. οἰταίαϊῃ {εγσε]ῆο Αἱ]εροτ. {101εΥ. Ῥ. 4-9. πάν ἵη- 
οὉΙῖ, τὸ Φυόμενον ἔκ τµων εἰς ταῦτα ἀναλύεται διαφΏειρυµενον» ὡσπερεὶ 
τῆς Φύσεως, ἃ δεδάνεικεν ἓν ἀρχῆ, χβέα κομιζοµένης ἐπὶ τέλει. διὸ δὶ τοῖς 
Κλοζοµενίοις δόγµασιν ἑπόμενος Ἐὐριπίδης Φησ)ν Χωρεῖ ὃ᾽ ὀπίσω εἴο. --- οτ 
Ρ/ωήσγεᾖο αυϊ ἀῑείταχ αε Ρ]ας]τὶς Ῥ]]ο5. ν., 6. 19. ᾽Αγέννητον τὸν κόσμον » 
εἴ ἐκ µεταξολῆς τῆς ἀλλήλων γεννᾶσθαι τὰ ζᾷα" µέρη γὰρ εἶναι τοῦ κόσμου 
τούτου" ὡς καὶ ᾿Δναξαγόρας, καὶ Εὐριπίδής, θνήσκει. µεταωειβό ενα δὲ 
ὤλλο πρὸς ὤλλο», μορφὰς ἔδειξεν. ἵπ Πΐ5., νϊτίοσε φεηρτῖ, Ώονιτα Εηγέρί- 
αἷς Ἱατετε» εἰ ἵ ΠοΓΙΠΙ ΥΕΓΕΠΏΠΠ Ῥαεπο ]είπΙο, Ρο Άλλο τρὸς ἄλλο. 5ετῖ- 
Ὀεπάμπι, "Αλλο πρὸς ἄλλου, πιοπίταπα Ετ ἵαπ ποτῖς αά Εὶρ. Ῥποεῃ. 
Ῥ. 313. ΠΙΟΠυΕΙΑΤάΙΕ ἴαπι απτε. οπί ορας ἴ]]ιά ΡΗώγεΠὲ Ειοτεπιῖαε οἰε- 
δαητετ εαϊάίτ Εάώσκεάως (ογ5/ή45. 

1 1. 

Γνώμη σοφές µοι, καὶ χέρ' ἀνδρείαν ἔχοι" 
Δύσμοαρφος εἴην μᾶλλον» ἢ», καλὺςν κακός. 

δὶο Ἱεσυπτατ ἵπ ιοζσεὲ Ἐ]οτ. (65η. Τ. Ίχιν. ϱ. 4οο. 6011 Ῥ. 1χνι, 
Ῥ. ο2ι. Αάπίδαϊτ ει εἶπι εἴπσάεπι 5εητεητίας «ἀῑειῖς εοηπτη]ε (σἱαχεγ. 
Α. ΜΙ. Ῥ. ο. ΧΗ; Ῥ. 549. - Ψεϊςι 5εειπἀο σοτϊρεπάαπα νἱάριητ, Δύτ ὁρ- 
Όες εἴη κἄλλον, ἱέ ῥο/ές ἀε[ογ μή, φιια/η [ογ110δς εἰ ἐσηανί: ηῖ Ῥε- 
Ἱορίς ἔοειαδο σἷτ σοτ!α» νεὶ αἰτεπίης, ἆε ΕΒίο Ιοφυεπτῖς. 

111. 

ἙὮ δέσποτ᾽, οὐδεὶε οἶδεν, ἄνθρωπος γεγὼς» 
Οὔτ) εὐτυχοῦς ἀριθμὸν, οὔτε δυστυχοῦς. 

Ἐκ 10). Ἔ. οπι, Ρ. 56ο, 53. (01. Ρ. 433. : ἵπι Πΐ5, αἰαπινὶς αγ μεεμ- 
{0η νΙάετετυς, δα. Ποἰμείις ἵπ μὲ Γισογς) Νατ. Τεετ. ΙΝ» Ῥ. 405 
εὐτυχοῦς εἴ ὀυστυ χοῦς πεεἰρἰεπάυπι εεηδυ!τ ἀντὶ τοῦ» εὐτυχαο ἢ δυστυχίας. 

1 Υ. 

Εἰάζων. 
3 

Πειγελίητ: Εἰάδων, εἷα ἐπικελεύων. Εὐριπίδης Χρυσίππω. --- [Λῦ εἶω 
σἱο Γοπητηηῖ Εὐάζειν αὖ αἲ, αἲ, Δἰάζειν᾽ αἴηιε αἆ εαπάεπι ταῖοπεπι αὉ 

αἰῖς 

ᾳ 



ΠΙ ΟΗΚΥΦΙΡΡΙ ΓΒΑΜ. ΕΚΛΟΜΕΝΤΑ: ο. 

Ἁ αἷιίς νοοι]ῖς, Πταγίαιθ», αἰῑας νε]ατ α[εοτμς ποτας ἵπίοισογαπε οτατίοπί, 
 νετοα ῥτοάικοταπε: αὖ ὢ {οτιασιης "λζεω. ΡάΜΗΜάΙ. ὀσήσεγ. 5. 

Ῥεπες Οἶατ, Πωήμκεμ. ᾿Αζεων τὸ στένειν" Σοφοκλής. ει "ζει. τὸ διὰ 
ποῦ στό κατος ἄθροως ἐκπνεῖν᾿ Άζειν λέγουσι ᾿Αττικο), µιμούμενοι τὸν ἦχον 
τοῦ πνεύ.γτος. οὕτως Νικόχαρις. δἷἵς α Φεῦ», Φεύζειν" αὉ οἵ Ιαιπεπταπεῖς 
Οἴξειν” (τι αὖ οἴμοι, οἶμοίζειυ», Οἰμώζεν”') αὖ ὢ αἀπηϊταητῖ Ὢζειν. 1ῑε- 
γολίως: Ὢζει., βοᾷν Ἰ Ὡζεν, ἐβόητεν Ἰ "Ὥζοντες, (βοὤντες, καὶ λέ- 
γοντες ὢ ὢ» κ) θᾳυµάζοντε.. «εις Πἱοπ)οἷής ΕηαεΗ} αἱ Ἡ. χ., Ρ. 
13984. 39. "Ωζειν, τὸ θαυμάζει, ὡς ὢ (1. ὢ ὢ) λέγει. καθὰ καὶ Ο]μώ- 
ζειν» τὸ οἵ «0 λένει. καὶ Φεύγει, τὸ Φεῦ λέγει. δετρεπάαπῃ υτῖαμε καὶ 
Φεύζειν' εἰ]απτῖ (α55απάτας Φεῦ, Φεῦ, ἴπ «οτε Ασαπι. εἩοτις ν. 1917 
Τί τοῦτ ἔφευξας» 5εἁ Άπες., ἴατεος, πμ] αά {αγἱρίάεΙΣ [παῖαητ. ] 

υμ--- 

8 σ. 

ΔΑΙΟΣ. Λέληθεν οὐδὲν τῶνδέ μι ὧν σὺ νουθετεῖς 
Γνώμην ὁ᾽ ἔχοντά μ᾿ ἡ Φύσις βιάζεται. 

νι. 

ΛΔΙΟΣ. Α), αἲ. τόδ’ ἤλη θεῖον ἀνβρώτοις κακὸν. 
Ὅταν τις εἰδῇ τάγαθὸν», χρῆται δὲ µή. 

Ἠιο ἴδια ἆῑο ποῦ ἀπρίταπτος τοίοτο μα Ειτρίάεϊ ἀῑσοτα, απἱρᾳς., τς 
εαπϊάεπι ορίπος», ἵπ Πιη]ο ἁκαπαταπι Εωπρίάεοταπι Ίοοιι Εΐτ ῬταετεΓ- 

ϱ οπαιη ἵπ (Ἠτγδῖρρο. ---- ἩἨοτιπι ρΠῖ5, Ἴοησε εἰεσαπεῖσίππαπι, 1μαῖο Ἡπ 
5οεπα ατιτίθυταπι {ης πονίπια εχ Πὶ (/2ΠΠεΠΗΙς «4ελ. ΒΙΤΟΠΙ, 1» Ρ. 
465: 17. ὁ μὲν Λάΐος ἐκεῖνος κατα τὴν τραγωδίαν Φησὶν, Λέλη}εν ουδεν 
εἴς. τουτέστι τὸ ἔκδοτον γεγενῆσθαι τῷ πάθει. ἡ Μήδειι δὲ αὐτὴ ὁμοίως 
ἐπὶ τῆς σκηνής βοᾷ-. 

Καὶ µανθάνω μὲν οἷω ὃράν µέλλω κανά" 
Θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἔμῶν ββουλευμάτων. 

1π θε]λο]ίς ἴσα ῬΡΗΙοςορποταπι {πετ ἀεσππίατα ἸΜεάσις Εγῤίώης ψ. 
1ο78» 19079» δὶς Ἰμτῖπε Ἱεσυπτατ αραιά Πασά ἵπ Τΐπι, Ρ/0/. 
Ρ. 375, 

ο 3 Λες 



9 1. 6ο. ὅ. ΡΙΑΤΕΙΡΒΕΣ ΟΑΡΟΤ ΤΙ: 

ΊΝές 11Ε ζαίοί ΜΗ φΙΠη ὀγεπίά οσσἰἔσηα 
δοαά νἰποῖὲ ἐν εώηΙ(αΜεΙΗ βεεξογ{». 

υτ Ίσες εκ {γ{ῤῥν Ν]οάσα, δῖο Π]α 5απῖ οκ. εἰησάσπι (Π1γδῖρρο, αἴἩσθ 
(6γομέμα νε]ατ ποστ Τταρὶοί ροφηῖς ἴπ Έκοετρι. Ρ. 4675 ἵπ ὦέρύ, Εςὶν 
φ. 173 ἴαήσιιαιη ὀηοθγεὲ 69 [ιῖο» πἴαιε Ίτα σοηνατεῖτ: 

Ἔσο 6556 νεγα 68 ΥεΟἰΑ Φά6 ΠΕΙΙΟΓΑ5 εοῖος 
ο6 ἐῤγούαί εὐαξ ἱμβεπίκαι δε]. ᾿ 

Μυὶς «ωππσα {τασππθῃῖο Ίοεμπ ἁἆθαῖτ Βαμηορίης ἵπτε Ἑυτρίάεα ἵποδτιαφ 
Τταροεάίαα Υ. 978. 979. ΙΝΙΠΙ Παδεῦαι σαδαε (αἱάκεγώς, ει εκ «4ε- 
σε} 1ο ρειίταπι ηδρίσατετατ Δ. ΝΙ. Ῥ. ς, Χ, Ῥ. 6595 ἵῃΠ 4πο 6ΙΙὰ 
γ{ρίᾷᾳε Ῥαπ]ο {απϊλΠαπας νογεατϊ τὸν Εὐριπίδειον ἨΙΟΧ αΡΠοδςςΠῖ χαραντή- 
ρ0. ---- Αἰιοταπῃ [ταβππεπταπΙ, πα ο Ῥατιο ριαεςεεπτίς εχηίδει Ώύω- 
1ος Τ. Π9 Ῥ. 446. Α. αἱ δὲ τῆε ἀκρασίας (Φωναὶ») Γνώµην ἔχοντά | 
μ᾿ ἡ Φύσις βιώζεται. καὶ, Αἲ. αἲν τὸ δὴ (1.. τόδ’ ἤδη) θεῖον ἀνθρώτοις 
Σακὸν» Ὅταν εἴο. Ἱμοερππτατ οἳ Πϊ ἆπο 5εΠατΠ ίποςτε 5εηῖρτί ἵπ. εἰαδάσπι 
Ρ/ωζγεΔὲ ἨἩδ. ο Διά. Ῥοει. Ρ. 33. ΕΞ. υὈὶ στανῖτες ῬΗἱ]οσορΏας 5εητοη- 
Όαπαι νἰταρογαι. Τα Επῑςα ἀἰσταπα, αἴπθιῃ απ]αδατ, ΟΠ1γ5ίρρυπῃ ταρίθη- 
τἱ5, αἴηιια αἆθο ἀεοεγριαπι ος ᾖΠγ{ρίάς (γγείβρο πΠί αιΠάει Παπες 
εχ 5 «4/αΠοἱ Ίδαδοβδε ἵπ ΛΡ/ιομίς Ὠοειτίπαπῃ ς. ΧΧΙΝ, ὁράται δέ γε ἐπὶ 
μὲν τῆς Μηδείας ὁ θυμὸς λογισμῷ μαχόμενος λέγει γοῦν τὸν Καὶ µανθάνω 
μὲν εἴς, ---- ἐπὶ δὲ τοῦ Λαΐου τὸν Χρύσιππον ἁρπάζοντος ἐπιθυμία λογισμῷ 
µαχομένή, λέγει γὰρ οὕτως» 

Αἲ, αἲ. τὸ βεῖόν ἔστιν ἀνθρώποις κ4κὸν» 
Ὅταν τις εἰδῇ τἀγαθὶν, χρῆται δὲ μή. 

Ὅση. ΠΜεηε]ης εχρτεςεῖτ: 

Εσιι αίς ἡ]]μή οί ᾖώΠΟ 1111/89 
ὦ σὲ ο 0 8Ο 6 ΑΦΟΥ {ΠΙζΗ. 

1116 Ἠδας  ]ε]μδ, αἆ ατσιππ. ἵπ 5ε6ρτ. ο. ῶΠεῦς. «4οιοζγ]έ, νῖτῖοσα ἁσάῖε 
Ευπίρίάσα, οτ β. Ραπήήπις ἵπ ΠΗἱοῦ. «4βοφιοὲ Όεπε. Π. Ῥτον. 4, Αἲ, αἲ 
τὸ ἠδὺ (1, τό’ ἤδη) θεῖον εἴςε. 1]ιὰ Πῖδ 1π τερας εχεγεῖτατης Γογαδδα 
πηἱγοτασ, ους ΡΠ]οδορΏί «ατετῖααςε», αι Ῥ]ηπηὶ ἨΝ]εάσιε {ωγίρίς νετρα 
Ρτοιπίεγαπες ΐ5 Ειτρίάεἰ Τα (απο οκ (Ἠ1γδίρρο Ῥιασίος ΠΠη αἷ- 
τογι!ήηΝο οἵηπος αὈφείπμστίπι, Ἰδοι ΠΕΠ δτα έούώειφ πἁποϊατο ΡΓαΕῖΟΓ- 
πηϊσίτ, ἵπ οπίας Ἱεσυπιιγ Ἐ]οτί]ες. Έ. ν. Ρ. 63, 59. νε]ιτ Ἱπεετῃ Τταρϊ- 
οἱ, αἴφις Πίης {π Εχςετρις εχ οέοῦ. 60ὲ Ρ. 95. εΧ Ττας. Ρ. 465. Ὑε]- 

. ὃ [τν 



ΙΝ ΟΗΒΥΡΙΡΡΙ ΡΕΑΜ, ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ. σα 

Α σι Ευγίρίώς ἴδσα «Ὀαγπεπής τοςερῖτ ἵη Ἐταριη. ἵπςστιαα Ττασοεάϊῖαα, δΐε 
πηοίο τερεΏἴα Υ55. 56» 57. οαἵ ν5. 976», 977. Ροδιτεπιο Ίοεο Ρίο γρῆται δὲ 
μὴ, ουΙη Ογο/ο ἵπ Έχο. εχ τας. ἀθάῑτ ὀρώσῃ δὲ μή. ἵπ αἶτετο νοῦσα Ἰος- 
εἶοπί», αὐαπι {οὐῃο Ῥταεῦει «{ἱείπομς, Α), αἲ, τὸ θεῖόν ἔστιν --- νιῖσα- 
τα. Ῥηαοτα]!: Αἲν οἳ τόδ’ ἤδη θεῖον" ταπουαπι Εωτίρίάσασι, Δπάτοιι, ν. 
ποόό, Οἴἶμοι, τόδ᾽ ἤδη δεινόν' ῬπεςΠ. ν. 9ο, Οἴμοι, τό»’ ἤδη δόλιον. ---- 
Οοιοτπῃ αες ετ σἱπα]α Τα Επτρίάεῖ, απιοτί τατρίδδίππο», απσπῃ ἆαπι- 
παδατ, οὐὑδεσιπάαπείς, οτι ἀειοτίοτα 5οφποπείς, ἁἆππι Ῥτοῦατει πιε]οτα 
Φεεγοπὲ νϊάεπιας οὐνεισαία, σετὶθεητ ἵπ Τηδο. Ὠϊδ. 1ν, Ἐε,. 93, Ο8 
σμέ ἄε Οσηγ/ηε(ν γαβίω αδίκαε, φιά Ῥοδίσε νεΙέπὲδ σὲ 10 1λο]{ἐσὲΣ 
(1 αβμά Εωγέρίάεη οἱ ἰοφ σέ εξ. οιρίαε [ισ]μεδ πὈὶ «οιππιοᾶο (Πηγεἵρ- 
Ρἱ πποπηπίτ Εωτίριδεί /ο. [λανἰέηδ, εκ απο ἁταπατε ροτίτα} α͵λε 5αρτᾶ 
Ροσιῖ» παες αἴποφυα (ὐοογομί ἀεπιοπςι(αμτ, 

ΥΠ, 

Λάΐϊος --- τοῦ τῶν ἀῤῥένων ἔρωτοε --- Ἑλλήνων πρώτιστος ἄρξας 

1 (Τγ5ῖρρο ἔεγεδατας Γη {ρλς: «4είσπις ἆς Ν. Δ. ντ. ς. 155 ἄε Γε]ρ]ϊ- 
1ο 4Ρεῃς Ριετῖ {α5εῃςίς «αἆανειί ΙπίαῬεξσεηιτα» Λάΐος. αἷτ, ἐπὶ Χρυσίππῳ» ὦ 
Ψαλὲ Εὐριπίδη» τοῦτο οὐκ ἕδρωσε, παΐτοι τοῦ τῶν ἀῤῥένων ἔρωτος, ὡς αὐτὸς 
λέγειςο καὶ ἡ Φήμη διδάσκει, Ἑλλήνων πρώτιστος ἄρξας. Ἰ)οῖ πποτοιη Πα- 
φιπῖοδυπα ἵπ Ότεῖα πατασα, Ἠΐπο ἴπ (παθοῖαιπ ῥτορασατάπα θοηρίτ Τὔησεις» 
«Πεγαε]ὶάε ας ἴω Ῥατιε «οΏξεητίομ5, ἄλλοι δὲ Φασὶν, Ἰπαυὶτ «4106η. ΧΗΠΙ: 
Ρ. 6ο5. Ε. τῶν τοιούτων ἐρώτων κωτάρξασθαι Λάϊον, ξενωθέντα παρὰ Πέλοπι» 
καὶ ἐρασθέντα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρυσίππου» ὃν καὶ ἁρπάσαντα εἴς, ΠΠΙΤΟΓ φαοᾶ 
αάάῑτ «41εμάει Ρ. 6ο9. Α. Πράξιλλὰ δὲ ἡ Σικυωνίω ὑπὸ Διὸς Φησὶν ἁἅρπα- 
σθῆναι τὸ Χρύσιππον. Εἰαρῖτϊα Ιονῖς ππ]τος πονείαπε οαείαπα (Πη]είαπί» 
ουίαε θεπ]εμτίσαπας Ἠοππί]ίας φοτῖρδίε ϐ2ηπεμ πας Πα Ῥατοα]]ιής» (νιὰ. 
Ἠοπῃ. 1ν» 16.) Τονὶ ταππεῃ οπιπὶνο]ἰο (ΟἨτγεῖρρϊ ταρτυῃ ΠεπἹο αἨπ5ς τπτ 
«ορίπος, οδϊεείε» {οπίαε πο ΛῬγανλ]ᾳ οπάεπας 5ὶ πεταπι σι, αποά 5ιι- 
ΦΡίςΟΓ» 1Π ἰςιῖς αρ. «4:ῇεΠάΕΜΗΙ ὑπὸ Διὸς, (ΥΠΟΔΙΟΣ). Ίαϊετο νεΓΙΠΙ Πο- 
τεΏ Οἶδίτοδος πῖ βεχὶρεετῖτ, ὑτ᾽ Οἰδίποδος Φησὶν ὥρποσθῆναι τὸν Χρύσιπ- 
πον. Οεάῖιρας «ετῖε α ποπηπ]ῖς (Πτγςϊρρί Ρε[ορίάααε Παδίαις Πιτ ἐραστής” 
Νερο Ιλασέες ἵπ Εγέρ. Ῥποεῃ. ν. 66, (11054211 ἐγαζεγὸὲ 5οπ]δῖτ, ὅτι Λαϊος ὄνη- 
ρέύη ὑπὸ Οἰδιποδος» ὅτι ἀμφότεροι ἥρων Χρυσίππου. Οεάϊροαϊ ἴτηιε ταρτάς 
«λγγςιρρῖ ροταῖτα βγαπή]ία ἱπιρητατὶ, ποῃ Ιον]. «4ωοίογ απτῖηπης ατΡἨΠΙΕΠ- 
τἱ δερτεπῃ ς. Τηεβας «45ο, Ρεϊορίάεπ. Ἱπαιῖτ, (0}ἱβῥΗΜΣ ὁ Λαῖος Ἡρ- 
πασεν ἐρασθεὶς αὐτοῦ» καὶ αὐτῷ συνεγένετον καὶ πρῶτος ἐν ἀνθρώτοις τὴν 
ἀῤῥενοφθορίαν ὑπέδειξε» µαθώεπερ δὴ καὶ ὁ Ζεὺς ἓν θεοῖς τὸν Γανυιήδην 
ἁγτάσας. -- ῖ ἴκει ἵαπ ϊς Ῥετοχίραϊ πηθιποπ τεδας Βατίο[ατίσ ο. 

τιοίος 



υ 1. ο. ν. ΡΙΑΤΗΕΙΡΕς σΑδρυτ 11]. 

εἰο]ο; οαἰάθπι ἵπ Που {αγὶῤίης ἁἆταπιατε (Ἠτγδίρρυπι θχρῖαςθθ ΊΊοτιε Α 
νο]μηταγία ἀεάεομς κἰδί α Τμῖο Π]ασιπας αἴαήο ἵαο Ἱπ Ρατα, Πῖ 5αθ- 
ρίας ἵπ αλῖδ, 5εσοάρητειη Τταρίοιπι α τε]αιής Πϊσιοσίας νετετῖς ΕΠαΓΤΑ- 
τοτῖδα5», οπῖ Γάτα Ππγίάϊα», αὖτ ετίαπ Πονοτσας., μαϊτῖ ῬταῬ εεῖεγίς 
ἀϊ]εοτυπι Π]ηπι θα ]ατάπῃ εγαάἰάθταπῖ, 5εαυτα {2 αμάγμ ἵπ ἨΗετα- 
εἷόα: αἩο Ῥτο]ῖχο Ροδπατε οἱ {Φάμάεν Ἠετου]ῖ αοἲα οεοϊηίτ, Ἡτ, ἄ 
μεερεὲς [ου] εξ /ωπομίς ἐποῥίεης, 1Πἱνεγεάς ἱςογ]ῶς Φιισε ηεδὲς οπη:- 
δις Φε ζή8 {ίεφιο σι αεἰίαίείη ἱροίμς Ρἱκαπάγἑ εὐμ{ἰσεγΙΗ1 ἵη 411071 ςεΥΣΕΗΣ 
εὐαείας εάεσεγ{ς πε νετρα 5υπτ ᾖ/πογοδή! ΦατΗΤῆ. ν. Ἑ. 5. Ἐκ Ίδιο 
Ροᾶπιαε {Ρὀαμάγὲ π]η]τα πο επατταπίης ἵη «δεᾖο. αἆ Ἐωγίρ. Β]οεῃ. 
ν. 1748. Ίβες ῥτβεῖος σεῖεζα» [ ὅτι ] πρῶτος ὁ Λάΐος τὸν αθεµιστον ἔρωτα 
τ΄ τον ἔσχεν ' ὁ δὲ Χρύσιτπος ὑπὸ αἰσχύνης ἑαυτὸν λιεχρήτατο τῷ ξίφει, 
Ἱο {ιά αιϊάεπι Ἰπάϊσημπα ποῖατα. αιοά 5ης εοάεπι ταστε τγαᾶίυς 1δί- 
ἁειῃπ; α Ίπποπο (οιὲ νἰπεία ἐσαία εωγσε,) Ἱπιπιῖςδαπι Ιάεῖτεο Τήερα- 
πς ῥρηίησα», αιοά Τα πεβιπάμπι απἹοΤΕΙΏ τε]ηπῖδδεητ Ἱπιρυπίταπας ὅτι 
Λάϊοιν ἀσεβήσαντα εἰς τὸν παρώνοµον ἔρωτα τοῦ Χρυσίπτου» --- οὖν ἔτιμω» 
ῥήσοντο. ὈὨϊταε, απῖδας Ῥε]ορ Ταΐαπι ῥτορίοτεα ἀεγονῖτ, Δροιηίς 
οτασι]ο 5ιπῖ ἀεσαπταῖαε, 4Ἡο οεσᾖσερ πδι ἵπ [ηςεῥ. Ῥ. 44. πὰ ἴδια 
Πογογ/ηὲ, [ιαῖις Ογ9ἱρρα γαρ» ΠεαΙε Πάσπι πιετεῖατ αὐοά ἆθ 
1ο «φεπθῖε πιοπάαοϊδἑππις αποτοτ Ρα]. ἵπτετ Ρ/ωίζγεβὶ Όρετα Τ. 19 
Ρ. 313. Ε. ἐλέους ἔτυχε παρὰ ταῦ Πέλοπος διὰ τὸν ἔρωταν ᾖ/0βΙΕ; «λπο- 
επ. ἵπ Ῥε]ορίς εππιεΠ {απηϊ]ῖα ποι Ἱπαμάϊταπι» εὐῖης ραιτὶ Ταπτα]ο νεῖε- 
ταπῃ Πποππ]Ι ταρτυπῃ Πριετε (αηγπιεάϊ αρυιά Γαρίσίή. ἵπ Ἡ. Υ. 

ΊΡ. 1989. 91. Ἱπῖς παταῖοπί Ἰπατεα ἅαπι αποϊοτοπι δεᾖο[ίοη νοτις 
οκ ΙΜ5. 0ο. να]σαταα ἵπ Ὀΐδδοτται. ἆε θε]ᾖο]. ἵη 70η. Ρ. 196. αὈὶ ρτο 
Ταπιτα]ο ἸΜίποα ποπιίπατ 1ορίᾳάες., θἳ ἐξ αὐτῶν {α Ταπταο οτ ΜΠΙ- 
ποῦ } πρῶτον ἡ παιδεραστία ἀῑεῖπι ἄρξασθαι. Όο Ταπτα]Ι ε Πα Νίουε 
περοτίδας ποππυ]]α. ἀῑεὶ ροδδεήτ αχ «41ῇεῃ. ΧΙΠ. ὮῬ. 6ο. ΑΔ. Β. Ρῇ- 
ιζγιή. Τ. Ἡ. Ῥ. 76ο. τν. Ἠυς που ρεπῖπεπτ αὖπε ἆε αῖς τταάμ- 
τησς οἳ 4ε Τμαιηγτα, ετ Ο/ΡΛεο, οὐ, βεομπάμπη «οὐαεί ΠΡΩΠΟΕΙΕΥΗ 
πεῶτος ἔδειξεν ἐνὶ Θρήκεσσιν ἔρωτας Αῤῥενα-. Ότο αΓδΙπιεηῖο Ίοναπῃ 5ο- 
«ταῖς ἵπ Ἀεμοβή. ΒΥΠΑΡ. 5939 395. θοἀεπ «Ῥαγπεσίης εκευςανῖτ «Εγ{ρὶ- 
«επ. αυἱ {ετεῦατασ τὸν Χρύσιπτον, τὸ δράμα ᾽Αγάθωνι χαριζόµενος δια- 
Φροντίσαι» «4εΙαση. Ν. Η. 6. 91. 

σΑΡΟυτ 

Ρ 



Γον ννννννυυνυσσψψψυν ο ο ο ο νο 

ο τα Ὅ ο Τ Ἕνς 

Τη Ειτρίάαϊδ Απασασοτόα σααεάαπαν 

ἆπ οφμῖδΗς «4πακαβοταηι δεφιιές δέ {.ιτὲρ-τἱ 1ς, ἀγέλαστοςς 
1δις ἐπ Ρ/γοἱοἰς αἡφίπα ἀεἰεείαἰῖο ἐχρίεία γνεγόι5 αἱδοίρι[ῦ. 
ἡ Τεωμετρία» ῑοία γῆς ἱστορία. {πὲ ρΣΙοδορἠίας φαεαπἰῖδ ἔπια- 
6ο Βἰαἰοπίσα, ΕΙΥδἱεογισι ΡΕΙΕΤΙ ναπας εοπ]εοίμγας Τείέε- 
ἔαε Ίγαρσίεο, ζαιάαίογὶ «ποίογιση «4πακαβογαθ. «1οβγοπεπι 
Τηι[ία Πιιἐιαέμπι δ5ε α (Υγ5ίρρο ὠΦίοίεο, «ΠΙΟ {10γο δµο5 

Ῥ Ἅορρίενίσδε νεγδίδις Βοξίαγιπι. Εαίετ ιέ δᾳΐοτ, 7παίέτ ί ᾖή-- 
ο πι δρεοίαπίωγ Ειγρίαἑ δεειπάµήι «ἅπακ. εμῖι ορίπἔοπες 

«ἷε ΙΝ17 {πογε]πεπίο , εδ ιδοῖς Ππαδδα ἡἱβπέία, 6χρτέεσδαε Ί Ταρὲ- 
«ο. Πας ῥεγδις 4θ ιδοῖ πιαρἰ εγεπίε τεπιοέίογα, ἷὲ οαιι- 
δα Ρἰειγ11άὲδ. Ἱὰ πόῤω εί ταάγγύθε οΡροΠὲ. 

Ἐ ος, οαἴαπα «εαριτ οχη]σει Ῥιαοεθάσης, ΡΕΠΟ αἰαθάαηι ἵῆ- 
5υηῖ. αι 5οπὶραίσε ρετπίδετας {11ος ΠεγαεΙΙο ἵπ Α]]οσοτ. Ποήῇ, 
Ῥ. 449. τοῖς Κλαζομενίοι. δογικασιν ἑτόμενο.  Οπαπάοφπϊάσπι ἵαπ ας 
9 οᾳιε ἁῑοιῖς επῖς «{Πκαρογαιο τταάϊταν Ο1Ια7ΟΠΙΕΠΙΙΠΙ βδ(Πτής», οᾳ ἆς 
το δῖς ραµσα ἀἶσαπι, Ἡτ να ἵπ ]οεῖς ἀϊδρεια Πίο Ἰᾳσί Ροδεῖπι «ο]]ο- 

Δ. οἵα, ΠΟΠΠΗΙΊα 4ἩοφΠε Πηε]οτα, ο παπι αΏδί,  ῥίπσα]ας Ρτορεπιοάσπαι μ- 
{ροής γνῶκαι ΠΟΡΙδ ΠΙΟΠΡΙΙΑΗΤ, αποά οἳ αππάςε Πονεταπηας», Τη ΡΟςΓΔ- 
τ5 Ἰ]υπα εχογεῖταπῃ [όσο Ραϊασσιτα: ϱἳ πο [οδοί Ῥορι]ατῖ πο- 
δς ἵπ Εωγίρίάε ρίασετ πα νίταπι τεσεηάαπα απ] Ῥμ]οδορΗία, Ῥ]ηγεῖσα 
ϱἵ πηη]τα Πποῦῖς ἀεάίδεοι Ίδειις αενῖ, νεὶ Ἰ]ειαρίγδίσα, ία αἱο νὶνί- 
πηης5 5εουΏ]ο ΠΟΠ πιασπἰ Ῥ]σγαφιια {αςβίοπΊ15. Ιπ ΡΙψδὶοῖ ἴαΠΙΘΠ αΠῖο» 
ουσία Γαπατίτες πτετετης Βδοσγαῖο», ἀἰίσεητοτ Ί]απι νοΓδατα Εαΐςςα 
«ΟΡΠΟΝΥΙΠΙΙ55 ΞΗΙΠΩΙΙΕ ΩΠΙΟΤΕΙΠ, 4ο ῬταεςερίοΓΕΠΙ ἴπ Π5 τοις «4πζχ- 
απογα:Ώ ΡΤΟΣΕΩΠΕΙΕΤΩΓ» ααιοιίας ποθῖς τεδαταπ νο]ητ. ἸΤησεπίο α1ιο- 
αἳς πιορησαυε Ῥταεερρτοτί ἀῑδείρι]απι κιδρίεος ἢ]σα απ ἴππαν, 
Ὀτήασασα Ππεαπιεπῖα ἁποὶ {οτι Ῥροδδοπῖ ποπημ]]α: Πΐς κατ θες ΙΠΙΙΗ 
αἴιϊσίο»θ. 

Ώο «4μάχάσογα «{εἰίσπις Ν. Ἡ. νΗΙ, ο. 13. ᾽Αναξαγόρων -- Φοσὶ 
μὴ γελῶντά ποτε.ὀΊθγναι, μήτε μειδιῶντω τὴν ἀρχήν. ἀπο ἱροῖις ἀῑδοίριι- 
Π., Ιησεπία ςαρίτα]ία. Φεγλε]ες ει {γ1ρέήες οτἴαιη {μΐδδε ΓΟΓΙΠΤΙΣ ἀγέλαστοι. 
Ῥοε Τιαρβίςο τεδιῖς οί αραιά «. (εἰἰήμῃ., Ν. ΑΔ. αν, Ἑ. 9ο». «4ἱεχά μοι 
«ερίηςν { Υἱά, ἵὮ Ει1ρ. Ῥποςη. Ρ. 50) 

Ὁ 



Ὁ ὁ) ᾿Αναξωγόρου τρόφιµος χαιοῦ στρυφνὸς μὲν ἔμοίγε προσειτεῦ» 
Καὶ µισογέλως» καὶ τωθάζειν οὐδὲ παρ’ οἶνον μεμαθηκὼς» --- 

Ὁπ ορ «4Πακαρογάξ, απεπι «οΠδῖαϊ οπηπῖα Ροδιροςιή55ο «ᾖοσεπαί Φά46- 
γελιο ἀἰνέμαο ἀεἰσειαξίομή, ἵππαρο ΕγΑβίάΐς ΠΙΟ, Πὶ ΕαΙου, ομνειςα- 
δαττ. ἆππι ῬΡΠΙοςορΗῖ ποθῖ Ρηγεῖεί Ἰαμάςε «αΠατοι οἳ (α6οιπεῖτας ἴπ 
νοιδίρης., αἴῑο. εκ ἴπαετιο ἆπαιπατς 5εινανῖε (ᾖ6ΠέΙ «ελ. 9ἱ5οΠ. 19 

ρ. 654, 

(τ}) ὌὍλβιος, ὃς τις 
Γής ἱστορίας ἔσχε µάθήσῳ» 
Μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνας » 
Μήτ) εἷς ὠδίκους πράξεις ὁρμῶν " 
᾽Αλλ᾽ ἀθανάτου καθορῶν Φύσεως 
Κόσμον ὠγήρω, πῆτε συνέστη. δ 
Τοῖς γε τοιούτοις οὐδέποτ᾽ αἰσχρῶν 

Έργων µελέτήμω προσίζει» 

Τις αζάφια ος 1,αιῖπα (ο. 

ΓΕ] ὤΠίπο ϱφιμζζηῖς ἀθοίας 
{πηζίθὲς ὤγίές: 110 ἐ]Ιε 114111 
Οµαεγ{έ Λοβιὸ: πε ες ο αοἰ 
{ες πίσω. δεηιὲ ἱσηάγι» 

Λία- 

(τ) Υειεις απαραεςιῖσος ραπ] α[ϊτες, απαπι να]σο Πέ» ἀἱδροδίτος αἁςοτῖ-- 
ρ5ἱ Ρτουῖ εππεπάαπάο» ατρίττοτ. Ῥτο τῇ. ἱστορίας» δετῖραϊ Γῆς ἑστορίας. 
ᾳυσεηῖο γαιδηῖ 5εχῖο, τῆ τε συνέστη. Ιεσεβαπτήτ εαδίοεία» καὶ ὅπη καὶ 
ὅπως, Ῥιαοτειπϊδί ἵαπα παπα Ιπιθυργείαπιεητά νοευ]ας τῇ. Ρίο Τοῖδετ. 
5οτίρεη5 Τοῖςγε τοιούτοις. --- Μεῖατ Ειπρίάδα ἆσαῖε δα (γοὐίς ἴπ 
Έχεοτρι. Ῥ. 433. ἀθθεῖρια αχ (161). «εν. Ἱ. ο. θεά Πε οιΙας ς- 
εα οἶπι Τγασίοϊ ποη ταάϊταν: γρ Ἱπάἰείηπι Ρο/]ηοξ ἀεβεπια5 τε 
4. Ἠΐπο Ἡτ Ερίκ εἴταητϊ κόσμον ἀγήρω», αἵ Τε/19110 5εοιΠάιή 
4ιεπι ἵπ. Όται, ΧΧΙν, Ρ. 397. Ὁ. (ψυχαὺ ἔρωτμιαὶ καὶ Φιλόκαλοι») 
τὰ ἐν ποσὶν ἀτιμάσασαι, περιπολοῦσι τὸν οὐρωνόν" καὶ αὗταί εἶσω » 
ὣς Εὐριπίδης ὁ σοφὸς Οὔτε πολιτῶν ] Φησὶν 1 ἐπὶ πηµοσύνας, Οὔτ) 
εἰς ὠδίκους πράξιας ὁρμᾶν, ᾽Αλλ᾽ ἀθωνώτου καθορᾶν Φύσιος Ἐό- 
σµον ὠγήραον. - πὰ κεπιοπίαπι 1]ε 5υαπι  αεσοπηποᾶανίς νενδα 
Τταρϊςϊ, --- ϐ6ετε 5ο οσο τε]οιίδ, αμετοταιε Τηευὴεὲ 
γ. 3» τερερὶ ο κῥε/σεγο ἐπὶ πημοσύνας” Ῥιο νὺ]σατο ο νή 

ἐν 
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Λίαμ», ΕΙ οβεζμ]άΙΗ οβας 
δὲ εοηφε{ 11. ζηἱ Φ10ᾷ 6 00. 
Σαοζι σφι εφα]ᾷ {ήβῤε ἐ8έν αΙΗΗ5 
{4 Πηζιια ἐάζης Πάεγεί. 

Τα]επι ποὺῖς ῬΠί]οδορΏιη ἢΒ/σέοὲς Ἀοστατος εχρῖηρίτ ο οππῖ {ο αἷία 
ΦΕΠΙΟΙΙΙΗ5 αὉῖ ἴοῖο αΠΙΠΟ 5146 5ο ἀσάίςτ ἀε]οετατῖοπί, ἵα ΤΠεκετετο Ρ. 
173. Ὁ. εὐ]μ5 ΙΠεΠ5, αππα πΙτοπτας τε]ααῖ Πιοτιαίε», ταῦτα πάντα ἠγγ- 
σαµένη σμικρὰ» πανταχῆ Φέρεται κατὰ Πήώδαρον, τά τε γᾶς ὑπένερθεν» 
καὶ τὰ ἐπίπερθεν γεωμετροῦσᾶ» οὐρανοῦ τε ὑπὲρ ἀστρονομοῦσα», καὶ πᾶσαν 
πάντη Φύσιν ἐρευνωμένη τῶν ὄντων» ὅλως εἴε τι τῶν ἐγγὺς οὐδὲν αὑτὺν συγ- 
καθιεῖσο. σὶς ἴδια ΒΡ/ά{0ΠεΙΗ 5ετῖρεῖδ5ο ΡΏΤΟ., 5π6ρο γεταήδα5 α5υητραϊα. Ταΐεπι 
{ηΐδσα Απακαςοταπι πἹοµΣίταπῖ νε] Τεμαρίο εοἱ]εοτα ἵπ ἱ05. ζ.ᾳζγε. π. 6, 7. 

ΤΈοσίμοδα απἴεπι 4ε οὐδουτίς Παϊτιτας τεῦις ῬΠΙοδορμεπιαία». αμα] νε- 
τοτάπῃ φποαιε {παεταπτ ἵπ Τοπία Ῥ]ῆγείσοταπι- αητο Απαχαροταιη, αυῖ Ρτῖ- 
πηας Όευπι. πιεπίοπι Ρα εἲ ΙπβΠϊταπι» α Ππαϊτετία 5ερατανῖε, «ἁαπππατ 
Ειωγρίζοῦ ἵπ Πῖς αρπά (421. «ῑεν. Φοπι. ν» Ρ. 735. 8 4υαε Βΐς Ρο- 
ΠσΙη» Ρτοῦῖ Ἱερεπάα 5Η5ρίςΟΙς: 

(5) Δυσδαίμων ὃς τάδε λεύσσων 
Θεὸν οὐχὸ νοε..«.« « « 
«Φος. « µετεωρολόγων δ᾽ 

| Ἑνὰς 

Οἱ. «εν. ἐπὶ πημοσύνη» Ῥοτπεταϊ ετἴαιῃ φοηρί ἐπὶ πημοσύνην. 
επ /ο0. «ΡΙεγεοΠο Νογῖςίπι. Ῥ. 198. Ἐκ νι]ραί5, Πῆ τε συνέστη 
(σύνεστιν νΙοδπῃ τι) καὶ ὅπη καὶ ὅπως» Ῥοδίείπα τοοῖο ορίπος 
πια τεϊεοῖσδα: Ίεαῖο επ 5υπῖ Εωτρίάσας φὔπεφιαε δαὐφεϊτηϊτ {7ος- 
ήμ5» χωπη χ΄ωπως, Τιασὶεϊ ποηῃ «οπνεπῖηητ τῇ γλαφυρότητι. αἆ 
Πῆ Ἰπτειτοδαητῖδ, Πὶα ραυ]ο «Ἰπεο]επίας Ροδίτηπι» αζφετίριαπι ΠΠῖς- 
-ε νἰάετατ, καὶ ὅπη καὶ ὅπως, -- Ουποὰ ΡτίπΙΙΠΙ Ῥοσυί. ἆοοτο 
πι 5Ρετο Ἱμεοτοτὶ αἁρτοδαττιίης Γῆς ἑστορίας. ἴπ. δε]οῖα αι- 
ἀεπι Ἐγιμασοταε Ῥετ εχοε]ἱεπτῖαπι (σεομεΙγίά ἁἀῑεὶ Ῥοϊπῖς ἑστορία. 
ν. | απιδή. Ν. Ῥ. 8 9ο. 5εᾷ αἰοί απαπιοµπσυε απ «ἁῑδαιριίπαπι 
5επρτο Ἱπαπάατει», 15 Ππαάετε ἀϊσερατιτ ἑστορίων. Ἰ]ωξίεε εχ. 
στ. Αττηπιοτῖοςς», (σοπιειίας» οἵο, {16Η Γεωμετρικὴν ἑστορίαν 
εἶτατ {11οε Ἐταεί Ὁοιαπ. ἵπ «ποβμμε. ἆε ἀϊπιεῃ. (τε 

Ρ. 49. Ἡ 
(9) Ες ΟΙεεμίε ἀςάϊτ ἴδια (ος ἵπ Ἐκοειρῖ. Ῥ. 439. (Πΐπο Δ47- 

Ῥο πέ5. 



αδ κο Ρικ αΦώβΕΗς 6ΑΡΟΕ ΤΝ 

Ἑκὰς ἔβῥψεν σκολιὰς ἁπάτας» 
των ἀτηρὰ γλῶσσ᾽ εἴκοβολεῖ 

Περὶ τῶν ἀφανῶν» 
Οὐδὲν γνώμης µετέχουσα. 

ἵα {πάΝάσογαο Βολοῖα», οἴΠδαιαο εχειηρ]ο ἀῑάίσσιαι ΓΠρίάςε, ῥγα5- 
1ο Σ1016 | ήΟΥΗΠΙ 1άΙογώΗΙ {ΩΙ ΕΟΥΗΙΗ αώνεμέμη: Ίος ἴπ νῖτα. 
αιοιϊάίαπα ρονητῖ]ο πιοπίεαηα -α Υίτο 5ο ἀἰάῑεῖσδα φαρίεπτε 50 Τῃοδεί Ῥευ- 
5οηα ἴοδίατις ἵπ 5ΕΕΠΔ» «4μακάσογώ Αιὶοϊ 5ρεστατονῖ οι ποτϊςςίπ σα ἆς- 

οἰρπανίε: Οὐαύ/α Ταδς. Η1, ς. χιν» αριά Ειωήῤράήοη α Τῶεσοο ἀῑοία ᾖσιρ- 
«η. ---- Λα ϱἱ ᾖάες αι λέα ἆ ἀοείο ΠΙΕΙΗΙΗ95Ε γἱγο, εἴς. -- Ομοά 
οί Ίεεεμς α αοείο 56 αι(ζίσεο ]ολὲ, ἰ εξ 3ο ἆρσο (Ἰεσεπάαπι ατβίττος» 
ἆθ τε ἶροε, ζηγρέάος πείαρο, 50 Ρείδοπα Τηεδεί» ) {οφ {μγέρίάρε : 
Τεγαί επύπο αι λίος «4μάαδογάθ» «έπη Γεταμά Γμέσία ΠΟΥ Ηό [18 θλλ]ν- 
6 φεἰέδώ 1 σεηζάδο ΗΟΓ/ΩἱΗ. Ττεταςειπϊ Ρτοῖςῖ» Ο6ηγεἱρβῖ δἳ Πο- 
Ὀἱ5. 5Ι1ΡοΓΘ9ΡΟΠΕ οοπηποΠζαΓΗ, Ἱπτε]Προίειημ5, εκ Π]ῖ απσητ πια] (Ἴρογο 
απποφπο ἀεγίναδσοι ἴπ, ορεία 5ηα ΡΗ]οδορβίσα» ἴδτα αι]άσπα σετ ῬΓαθεςί΄ 66- 
ἴοτα δαπςὶτ α ΟΠΙΥΣΙΡΡΟ. ο επῖῃ5 οιῖρεί οι πππῖτα τεβαταηᾶα αἳδί (αὐοπης 
εχεστροῖοτ ἵΠ ΟΡΕΙΕ τερ) τῶν να Ἱπποκράτην καὶ Πλάτωνα δογμάτων» 
Έπος Ἠαδοι Ι,. 1ν. Ἐ. 1, Ῥ. 583, 48. καὶ τὸ τοῦ ᾽Αναξαγόρου παρείληφεν 

ἐνταῦθα (ΟἨηγεῖρρις.) ὧο ἄρα τιυὸς ὦνργγείλαντος αὐτῷ τεθνάναι τὸν 
υὸν», εὖ µάλα καθεστηκότως εἶπεν» ἤδειν θνητὸν γενήσας , καὺ ὧς τοῦτο λα- 
Εὼν Εἐριπίδης τὸ γόήµα τὸν Θησέα πεποίκε λέγονταν 

Ἐγὼ δὲ τοῦτε παρὰ σοφοῦ τιὸς μαθὼν» 

ὤ--- «οηπυπτΙς Ιδὶ ἆεσσπι 5οΠαπ» εκ ολάεπι 56εΠΏ Τπορεί Τπηρίάοί . 
«πηρες αΐρης γαι σπδΗοίτις εκ {ωγήρ. «ΔΙο. 1οῦς. τες βοπῖρες 
ασια. νηἱραμτ. Φαγίρῤίίας Ῥτποδετήμι» ομί5 εἴαι 5τμάΙορίμπΗςδ» 5οἆ 

ει 

ο... 

ερ. Ῥ. 5οο.) ας οοπἰοστητὶς σιῖς ἱπτοτρο]αία» ὦ δυσδαίµων, Ὃς 
τ. λ. θ. ο. ν. Μετεὠρολογών δὲ καταρείττει Σκολιὰς ἁπάτας οἷον ώτειρὴς 
Γλῶσσ” εἴς. --- ἴπος ἱεσαπτας αριά. Ο1εΗΕΗΣΕΙΗ : ὁ μὴ πειθόµενος τῇ 

ἀληθείᾳ», διδασκαλίᾳ δὲ ἀνθρωπίῃ τετυφωµένος ὁυσδαίμων ἄθλως τε 
κατὰ τὸν Εὐριπίδην, ὃς τώδε λεύσσων Θεὸν οὐχ) νοεῖν µετεωρολόγων ο) 
ἑκδο ἔρβῥιψεν σκολιᾶς ἁπώτας, ὧν ἀτειρὰ γλῶσσα εἴςο. 1 φπ]διις ὠτηρὸς 
φορεπάυνπ ν]άϊτ Ῥομίερς: ἵπ τοῖς απῖε νπίσατα Ἱεστίοπες ςιὸ- 
σεῖτιῖ οοπἰσοτησί5 (οί: κιβρῖςατας Ιπιετπισάία οἰπαεάαια εχεῖάϊσεο. 
υδ1. ἀε[εστας. Ἰπάϊοία ροσιῖ: Ἡτ Ίαος νειδηΙἩ ΤδΙΟΓΙΜΗ οἱε 5επῖσι- 
τας {Πε 1ο, «ὶ «βεείώῃς ἐία [δει «ΠἱΦ 0” ϱ6Η ΜΕ: { εοι- 
πα» τοῦτον εὐτυχέστάτον λέγων ὍΌστι θεωρήσας ---- Τά σεµνὰ 

Τταυσ 
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Α ει α[ιοίαπι Ῥοδιαταα 5εητεηεῖς γοίκς Φιδισσηη {εςΕΙθηέὲς, ἆσο ῥγοῤος 
Μέγ οοΜβΥΠΙάΗ5» ( ΟΠΗ. Τη. Ὁ. ρ. ού.) αἆεο βετρτα αααάαηχ 
ια (Ογγείῤῥως ορρ]ενετατ, Ἡς σς ετἶαπι ἱρ5ί ντο νεττεῖητ αάνογσατῃ» 
αὐος δτοίους Παδυίτ εγιάἰεὶςσίπιος: οεττα (επ ἱρ5ὶ οδ]οῖε εἰαςάσιπ οροτῖ5 
1, πτ., Ρ. 965. 37. τὸ» ἐμτιμπλάναι τὸ (ιβλίον ἐπῶν ποιητικών ' εἴ ν. 541 
τὸ», πλῆθος ἐπῶν παραγράφειν ἐξ ἁπάντων τῶν ποιητῶν ἐκλέγωτα. ὉὈ]ςϊ- 
τὰς οἳ Πἐοσεμὲ [ιζζγιίο (Ἠγοἱῤῥης ΥΠ. 18ο. πλείστη τῶν μαρτυριών πα- 
ραθέσει χρώμενος, ὥστε μαὶ --- ἔν τωι τῶν συγγραμμάτων (ἴπ Ποτίς ἔοτιε» 
περὶ παθών ) παρ ὀλίγον τὴν Εὐριτίδου Μήδεια» ὅλην παρετίρετο. Λά ΠΟ5 
5 ρετνοπῖδσεπῖ Ιαδοτίοςί Ποπη]πϊ 5επῖρτα, ποδῖς οἰΠάεπι ἴδτα τα] απταπῖ- 
ταῖς αππατοτίθας ποια ἀἱδρ]ίςστεῃτ. 
.Ῥεά π]δεῖς, αιιαθ 5ἰππϊ]α Ροδδεπῖε Πο ράσα ἆαπῖ, Ροιτῖα» «{πνάζρργας 

αὈπεάαιι Ρἰασίτο «οΠίσαιι» αἳ Γγέβίάᾶε εχρτοδα. «4γἱσέοϊε]ὲἑ περὶ Ζώων 
γενέσεως ἵν», Ρ. 56ο» 14. σιατπίσα ἀἰεππται ᾽Αναξαγόρας καὶ) ἔνιοι τῶν 
Φυσιολόγων» Ὑίνεσβαι ἓκ τοῦ ἄῤῥενος τὸ σπέρμα» τὸ δὲ θῆλυ παρέχει τὸν 
τόπον. Ἑαπιάσπι ἀἁοετοταπι Ποππίπαπι ἵπ Αεσγρτο Παῖσεε ορίπίοπεπι τοδῖα- 
των ο ογας {ες 1, Ῥ. 9Ι. 66», τὸν πατέρα µόνον αἴτιον εἶναι τῇς γε- 
νέσεως, τὴ» δὲ µντέρα τροφὴν καὶ χώραν παρέχεσθαι τῷ βρέφει. Ἠπεα 
σοηδιαπς {γ1ρίάσε 4πθαιε Βατ δεητεητῖα» απ, ἁπιαπ Ῥραϊτεπι αἀρεί]αι τὸν 
Φύσαντα” τὸν Φυτεύσαντα" τὸν Φυτοῦργον " τὸν ἀροτῆρᾳ ' τὸν τοῦ γένους 
ἀρχηγέτην' Ἱπῖς πτ οποίας αμετοτὶ οπιπία Ἠδετος ἄοσετο στατιής: πιαϊεῖ 
τῇ τροφὰς ὑποστώση ΠΙΠΙΙ αἆθο Ῥτασῖες /ΙΗΙΙΟΠΙ, 4Η .1ά ἵπδας Παπαξ 
ΦΟΠΙΕΠ τοςϊρίαεητίς εοηδίἰάεταδατ: εἶας Ότεσιος ἵπ Ότεςις ν. σσι. 

Πωτὴρ μὲν ἐφύτευσέν µε, σ) ὃ’ ἔτωτε παῖς» 
/ 3 ΄ - 

Τὸ σπέρμ᾽ ἄρουρω παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα. 

ἵπ ἤασι. ἵποοτιὶ ἀταπαιῖς Γωγίῤ. αρ. ο ο) Ρ. 455. οσα, Εῆς αἆ π]ο- 
6 πτεπι δὶς Ἰοᾳΐτας», ετ πππ]το 5ο Ρία5 Ραττί ἀεθετο 5ἰσπίῆσαι : 

Στέρ- 

ταῦτας πτ Ἰοσΐτας 2μαμάεγ δοζαεὶ ῥ. 6οδ., 51, Τεῖσεπι Ππᾷϊσο., 
οὐ. Ώεο ππῖνεις5ὶ «οπάϊτοτα αππιαάνει5ο») ᾖρησε β/0ἱ10ἱ/ {0116805 
ΡΑγεἱζογΗ 1605, (012 σπα Πολία σέπο5 οπηΠές Ῥάσμάς ἰέ- 
ψες βεγλεβαίωγ ἆξ γεζις {οΠεζγοοσὲ εοΜἑεε μάς. δἱ νοὶ ἴσα Επῖε, 
νε] οἴπη]ῇς ἴσιας Βιγέρίάὶς 5επτοπῖα» εχεἰάστιπε σετ ποπημ]]α, 
Ἠοσεπι υετεωρολόγωνς επῖας Ἴοςο 5οτδί αἴοαπα Ροτιτ µετεωροπός 
λων [ Πεσγοῇᾖ- Μετεωροπόλων, τῶν τὰ οὐράνιω σκοτούνταν. ], (γογίης 
η Ῥατεϊρῖηπι εοπνετῖς μετεωρολογῶν. σεὰ νε]]επν νὶς ἹΜασπας πος 
ἀοσπίςσει. αιΠά εὔδει καταῤῥίπτειω ἁπώτας» απὶἁ Ίος ἶοεο να]ετες 
οἷον ἄτειρῃε γλῶσσα, νη]σατααπι ὧν Ρετιίποι πτίαις πἆ µετεωρολό- 
γῶ2 ὠτηβὸς» Πολ» ει ἵαπ Ειωίρ. ΗΙΡΡ. ν. 69ο. Απὸς ν. ἆςσ3- 

ο) 
2 



4ο τος ν ΡΙΑΤΕΙΡΕΡΙ6ΑΡΟΤΙΠΝ 

Στέργω δὲ τὸν Φύσαντα τῶν πάντων βροτῶν 
Μάλισθ᾽, ὀρίζω τοῦτο» καὶ σὺ μὶ Φθόνει. 
είνου γὰρ ἐξέβλαστον" οὐδ ἂν εἷς ἄνὴρ 
Γυναικὸς αὐθήσειεν» ἀλλὰ τοῦ πατρός. 

οἸ σπα. Πασά, αποά ποςῖς [ηΐςςα Περατ ΕγῤῤίΙες, 5ο] Τωεῖῖς εοπςΠε(Ι]- 
ἀῑπα τοςθρίαπΙ δομὶρίε Πεγοάοίμς 1, ο. 173. ἓν τόδε Ίδιον νενοµίκασι" ---- 
χαλέουσι ἀπὸ τῶν µητέρων ἑωῦτοὺς» καὶ οὐχὶ ἀπὸ τῶν πατέρων. -- Οιποὰ 
4ᾳ πιαϊχο Νοδίος, ἀῑάίσοται 1ά ἵρδππῃ α Ρηγσίοί5 «4εοίεςς ααῦ ἵπ το} 
ποταῖα οιαεάαπῃ 5ππτ η Γ1ῤ. ΡΠοεΠ. Υ. 4. 

Πποτοςεσπτῖς ἵπ Λεσγρτο ΝΙΗ «αδαπι «4ερε γής ετἶαπι αΙααδίνϊτ ἴἵῃ πϊνϊ- 
Όμ5 Δειλιορίαο ο] «οαἱοτο Παιε[ιοτῖς: απὶ ἆπαδις ἵπ Έταροεαϊἰς Ιάσπι 
ταζἶάϊε {ωγ1ρίά6ς Ίνας ἵη το «{Πά9άσογσε Ῥταεεερτοσῖς ἀῑεῖτας 5επτεπτῖαια. 
οφ της Γ2040γο «Φδἱσ. Εν Ῥ. 46. ᾿Αναξαγόρας ὁ Φυσικὸςο ἀπεφήνατο τῆς 
ἀναβάσεως αἰτίαν εἶναι τὴν τήκρµένην χιόνα κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν' ᾧὦ καὶ ὃ 
ποιητὺς Εὐριτίδης μαθητὴς ὢν ἠκολούθημε" αἀ[αττις τα Πείαπας Εγέρίώος 
πίσσα, αἁΠιδίταπι οι γκο ΤΠεςΠΙΟοΡΠΟΓ. ν. δ69. αἴηιε ἵηπ εαπ]άεπι 
τοπ ἵπ δοᾖο]. πἆ «4βοίοη. οί. 1ν», ν. 969. υαὈὶ ᾽Αναξαγορας Φησὶ διὰ 
τὴν τῆξιν τῆς χιόνος πληθύγειν (τὸν Νεῖλον") ᾧ ἔπεται καὶ Εὐριπίδήε λέ- 

γων. εἰλουμένη δὲ αἴς. 5οτθεΠάμΙη» λέγων» 

Νείλου μὲν αἶδε καλλιπάρθενοι ῥοᾷ) » 

ΝοΓςΙΙη ΠἩἨε]οπας ᾖγ1ρ. 5οσμπάμπι 1ο τοδταεπάππι νυἰάϊς ρτοσμ] ἁπδίοι 
Οεἱεῦοαττ. /75εεἶἶμςσ. ΌὉτοά Ρίαεῖες ἴδτα Ῥταεδει εκ {ηγ1ρίάἰ Ατεμε]ασ 
Δοπίρτος ποσττης ἆς ΙΝΗΙ Ιπεταιπεηπτο ἵπ Εάῑτ «1εγοά. τεποναῖα Ῥ. 7858, 

(9) Νείλου λιπὼν κάλλιστον ἓν γύαις ὕδωρ» 
Ὃς ἔκ µελαμββρότοιο πληροῦται ῥοαῖς 
Αἰθιοπίδος γῆς» ἡγίκ ἂν τακᾷ χιὼν» 
Τέθριππ᾽ ὀχοῦντος ἡλίου κατ αἰθέρα. 

Εοττατ «4πάΔασογας Ἀοἱειῃ, νε]ατ Ιπάίσηυπι ἁῑνίπο επ]τα» 191 
ἀλχίδοε ζαῤίάεαη ἠ5Η/411. μύδρον διώπυρον εΧ εἶη5 5επτεπτῖα» λίθον διάπυ- 
ρον ἀῑχῖι ἁεμοβήοη ᾿Απομν. ἵν. Ρ. 474. 41. 4πο ἴλ]ιά 5εηδΙ σαρίεῃ- 
ἆσπι δῖτ, οριίπα πϊΠί εταβ]άϊσε νἰάετιςτ κα. 6ώηογί, 9γ5ι. Ἱπτο]]. 

ο, μυ 

(3) Ῥτπιο νοῖδι ΡοδίΙΠΙ ἐν γύσις, {η ογγὶς, ΡΙΟ ἐν γαίως, 6εχ 
επιεπάατίοπα ἀοοιῖ Ἰηνεπῖς, /οαμμίς Ἰήππο. Ἱνωτανὶ ῥοᾶς ἵπ ῥοᾳῖς. 
Ῥνο τεβρίππου ὄντος εἳἵ ΥΟΙΦΗΠΙ 4θηΠς νἰείαητο Οοάΐσυπι Ἱεστοπα 
Ἱεὐριππεύοντος" α«υπε ρτοδαὶ ΊΏιρετ πο ἀεδασται, εκπίαπι 18- 

ζ6- 
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Α ο. Ἱῃπ, Φεοί. 94. Εἴ 6, ΙΨ, ῥΦεςῖ, 9Ο. Ῥ. 46ο. Ίος 51πο πιἶτήπι, Αἴ]ο- 
ηῖς α {οτοηὶ ταὈη]α  Ῥατίο]ς αππῖουπι Ἱπρίὶοταϊ ῥτορίοτοα αςσιΙδαΤΙΠῃ 5 
οἱ Ώεοσυπι Ῥεπεβσεηεϊςείπιις ο εἰπη]ε ἀῑετΙπῃ (µύόρον εἶναι τὸν ἥλιον) 
ἴοπι οἶἷπι Ταητα]Ππα Ῥοεπα ργανϊσείπια ἁἴσημπι οεηση]τ» αποά ος απογΙπῃ- 
ἆσπι παάἴίοηε παίταητ Εηοσίή. ἵηπ Ο. Λ., Ῥ. 457. 51 εἵ δεᾖο]έαε{ες ἵπ 
Ριπάαγὲ ΟΙ. 1. ν. 97: αἀάεῃ», καὶ ᾽Αναξαγόρου δὲ γενόμενον τὸν Εὐριτίδην 
μαθητὴν πέτρον εἰρηκέγαι τὸν ἥλιον --- μαὶ (ῶὤλον" οπῖδας βηπιαπάϊς αἷμς αἆ- 
ἔετι εχ ΄Ότεειο ναιρα ν. 6, εἴ 984, Ρροσιοτῖοτῖ Ίοςο «ετῖο Φοίσπι ἀῑκίσδε 
γ]άετιΣ» οθείίώη {ή ϱὲ ΤΕΥΓΑΠΣ τετωµέναν Αἰωρήμασι πέτραν ᾿Αλύσεσι χρυ- 
σέαις. εἴ Φεροµέναν Δίναισι {ῶλον ἐξ ᾿Ὀλύμπευ. 41ο Ίοεο ἆα Ἱαρίάς (2ῶλον 
εορῖι Τβοηας ΙΗ. ἵπν. ΔΡ 5 ἀῑναισια ε Ῥετάῖτα Ττασοράϊῖα Ιοςῦ1ή τὸ- 
ρεχῖςσα νἱάεητης 0ο ]]αείάε ἵπ «4βοίίοῃ. ΙΚήοά.ι, 498. ετ ἵπ Γρ. Πϊρ- 
Ῥο]. Υ. όοι. »δεεππάππι ππΙπηιε εκ΄ ργαεεερτοτῖς «4μάνασογαε Ρ]αοῖτο 
Ἡνοδιες χρυσέαν βῶὤλον τὸν ἥλιον εἶπεν ἵπ «4Πάλάσογα Ι)ίοσεπεν [.0ὔγ]. 1. 

Ῥ το» βο]είῃ χρυσέαν (ὦλον Ε1γ{ρΙάρηΣ ἀῑκίδδο 5οτ]δίτ ἐν τῷ Φαέβοντι. Ῥ]αξ- 
τποητῖ5 Ετίριάεϊ Ίου, απο 5ρεεῖαηῖς Ἰαττ Ῥίεγοδᾳπς; Ποπ ἴΑΠΙΕΠ 
Θῑατ, Ναι. ΓογΦΕΓΗ απῖ ἸΝοιίς ἵπ ΓΙΟ. Δροὶοςσ. Βοσταιῖς Ρ. 345. 
946» Ἰοεῦπι ετἶα εκ Ῥμαξιποπιο ειππάεπῃ ἵπ Άπεπι ατηοῖ Ίαπ Πας 
ἀταπιατῖς Ρρτο]οσο» πὶ {1ος 5ετῖρδεταῖ {1ρίάες (Ιγπιεποῃ εἰοσαιάπι Ἐς- 
5ἱ Δειμίορίας» 

"Ἡν ἔν τεβρίππων ἁρμάτων πρώτην χθόνω 
ῆλιος ἀνίσχων χρυσέᾳ βώλῳ Φλέγει. 

αἆ αΠσαν Ονώῶὲ ΟΊγπιεπο, 

Ὁπαῖε ον {1η 1εΥγάο «ολ οἳὲ οὐΠέΟΥΗΜ 0916. 

Μει.τ. 774. Αρπά ήγαδοπε, απῖ απίπηιε ποδῖς οχ ᾖγ1ρ. Ῥμαξιβοβ- 
τε γεῖςης 5εινανίτ1. Ρ. 58, 5ο, αἱτο. εοτΙΠῃ α1ιο5 ροδυῖ Ιεσίτιατ. 

ς.. Ἡλιος ὠνίσχων χρυσέα βάλλει Φλογί. 

4/69. πἆ ἴδια φετῖρῖτ », ἆὖ. χρυσέῳ βώλῳ Φλέγει... αποά οπὶ ἀοβακε 
εφι]άεπα ἵσποτο» να]άε αὐτοπΙ ργοβαδί]ε εἷςο Ἡτ Ῥοδυῖ ΥΟΣΣΙΠΙ ῥτασίε; (11Πι- 
τηηῦῖςος5 Ἱερίδο {λἰοςέπει [σερ 5ἶνο Ροῖῖις, 

Φοῖβός Υ᾽ ἀνίσχων χρυσέα ώλω Φλέγει. 

Ουαπάο Ῥμαξηιοπεί Ἐππριάεί ἆταπιαεῖ πηεπίοπεπι {Εξοῖ, αἴπιπο ο 
Ἰ]ο 

--ν-- 

εερῖ (γα Ἱεοτίοπεπι Ἐέθριππ΄ ὀχοῦντος ἡλίου. 'δοἱρ φηρζγίσας αᾳ]- 
γῶή1ε: 9θἱΐ5 επίπι οιΗΙ15. ὁτ ϱμαάγίραε ΕαΠπῖδ, αἩδῖ ετῖηπι ἔ- 
1{ρίάὲ τέθριππα {μὶτ ἀῑοτα». 



αλ. Ἱ. ο, ν. ΡΙΑΤΚΙΡΕΦ οβΡύτ1ν. 

1]]ο. νους δῤειδίες Ῥοξται ΡΠΙοδορΏαπα Πποῦδίτας ἵπ τοἈΆς Παίπτας, Α 
πε ΕΓΑΠΙ ΤΗΠΙ ΤΟΠΙΡΟΙΓΑ». ΕεΧΕΓΕΙΙΑΙΗΠΙ» Ίππο οἴἶαπι ΥΕΙΦΙΠΙ ἐπιοπάατίο- 
Τ6ΠΙ Δ4ΡΟΠΗΠΙ αὐσπ ν]ρατ δοἱει. Ἰ/εισπῃ ποὺίς φοινανίτ ᾖ1γανήμς 
ΓΙ» 9.Ιν» Ῥ. 188 υὈί, δὲ 411 (Μοἱΐδ, Ἱπαιῖτ) ῥεΥ ο/ΥΗΕΙΗ 1101- 
ση [5ἱ οἰγοἰπαιίοπ] αν νάσα ΕΜΕΟ: πέζις ελ {εΠΗ1οΙδς ῥοΥγεοὶ οἆ εγὶ- 
σομὲ [οΥ716412 Πἱεαγεή{ή ῥγοβίογά ᾖασγαγε. Ιά αιίεν εἰα Γγ1ρίάες 
ζμήλνέγ {θε γα εί: αἲί εΠΙΠ1 Φισε {ομσίης ὦ Φος εασεμέ. ᾖσες νε]ιό- 
712145 αγάΟΓ6, ΑγοβΙογᾷ νΨεγο εοη/εηβρέγαία {(]ες. ει 1εΙπβεγΦίά. εχ 
Μ55. Οοξᾱ. ει! Έα. ΑΡ, Βοπάαππο Να, Ίωεςτ, 11) ς, 3, Ρ. 137. ) ᾖαῦε- 
2ο: σφμε δε 1 [αζωία Ρ/αδιβομίε ϱἰο» 

(4) Καΐει τὰ πόῤῥω, τὰ ὃ) ἐγγὺς εὕκρατ' ἔχει. 
ἵδοι ἀπδίταπτες «οτεσο» : 

Καΐει τὰ πόῤῥω" τἀγγύθεν δ’ εὔκρωτ᾽ ἔχει. 
Ἠος ὃ 

(4). δὶα ἴδια (γοιΐμ5, νοςςο ἴαπποπο ααπι νυ]ρατῖ ἱπτογίεςίτ, ἰπάἱ» 
οαῖα» δοηροίτ ἵπ Ἐκεετρι. Ρ. 411. 

Καΐει τὰ πόῤῥω μὲν» τὰ οὃ) ἐγγὺς εὔκρατα 
Ἔχει. 

απο ὉἩτ τοτάσπι Ῥωπρίάσα ἀαάῖτ βαπος. ἵαπ Ῥλαδιποπιο» 5ο]εί- 
{εν ἴαππεα ἵπ ΙΠς]οςδῖ δέοδαεῖ (01. Ῥ. 157 τερετιΙῃ εκ επάεπι 
{ασαία 5οπασῖαπι Ίδῖ ῬΡταεῄσεῃ». ΤΠ εὔκρωτα», οπία5  Ρρεπα]πια 
ρτοάμεῖτας » «εἰαιάίσαε πιει απἰπαάνεγίτ ΓΠεσεβί, ατηιςα 
ϱὐΠΙ η ΡΩΠΩΠάο Ίος ναῖδα πεάἰείπαπ αάΠ]ρηαΐτ, απαπι» τερετία 
υοπϊταίο» ΏΠπΠο ἱρδειπεῖ Ῥ{ο οπΠάοτε 5ο τοριάἰαδῖτ. «. δε[οί- 
14 Οὓὺ5. Παπ, ν, ς. 5, οκ Ἠἱπιηνίαπὶ ϱοάϊοῖς 6. νερίὶσις 6 
εοττεχῖςσε γ]άετατ, τῶγχίγεια᾽ δεὰ Πιο 510 5οἵρδειαι Εγῤῤάος 
υἳ αΓΟΙΙΤΟΓ» 

Θερμὴ δ’ ἄνακτος Φλὺξ ὑπερτέλλουσα γῆς 
Καΐει τὰ πόῤῥῳ, τἀγγύθεν δ' εὔκρατ᾽ ἔχει. 

η τα] δις ἐγγύθεν 5ίο 5οἶετ Πσηγραπ.  Ἐλοςί νεισΙς 65 405, Μή 
γυν τὰ πόβῥω, τἆγγύθεν μεθεὶς, σκόπει. {41ρ. ο ν. 586, 

Οὐ ταυτὸν εἶδος Φαίνεται τῶν πρωγµάτων 
Πρόσωθεν ὄντων, Εγγύθεν ϐ) ὁρωμένων, 

δορἠ. Ῥμῆουτ, ν. 468. Ρωώγοᾖ. Π, Ρ. 695. ς. 5085 τόῤῥω τὰ γράµ- 
µατᾳ τῶν ὀμμώτων ἀπάγοντες ἀναγινώσκουσιν’ ἐγγύθεν δὲ οὐ δύνανται, 
114, δοβῥοείες, Πόῤέω δὲ λεύσσων » ἐγγύθεν δὲ πῶς τυφλός. Αριά εππῃ- 
ἀσπη {/ώγοῦ, Τε Ἡ» Ρ. 1194. Ε. ἆ90 Ἱερυητατ ον ἱταροςάῖα νειδα5: 

” 

Εστω 
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λ ος ατἴαπῃ Γοπίαα παράδοξον ἵπ «4Πανάσογαε 5εποία ἀἰάίσθται {μγί- 
βίος: τα δις. «ειτε ἀε]εοταταπι ΟΙαζοιπεπίμπα Ῥἡγείοιπα νετο πιοπαῖς Ο]ατ, 

Εμ, Οογεπως ἵα Ὀϊδδειτ. 1 πά Β/ήζγεή. ἆε Ρἱαεϊτῖς ῬΗ]]ος. ρ. 5ο. 
ἵα ϱα 4ποφμε ΡΗγ5ὶο]οσίαε Ῥατῖε απο ΠΠΟΙΡΟ5 6ΟτΗΙΗΦΙΙΕ δΡοοῖαῖ «ι- 

σλΙΟΠΟΠ1.  νθιδαῖηιῃ ὈΓταρίουπα Ῥταθσβρία ΙΠΟΠΡΙΤαΠϊΙ ουαςο Ἰνοάϊςείς ἁαι 
υπἡδείπια, θά Ἱπῖσυπα Πίο ἵαπταπ Ῥοπαπ βογτίασαιαι Πγίρίάς ἴτνασ- 
πποπτυπα., ααοά «Φεχίο Γηβ]γίορ ρετρ]ασπῖτ: Ἡτ οδιοπάαι ερίτῃαῖοη α Ῥοῦ- 
τα. αάϊεετπι 5αΕΡΕΠΙΙΠΕΤΟ ἴ]]ας Ἱπ ατα Ῥεπίτίαπι οδιεπάστε», Ῥιπεῖετ Πο- 
τηθείσα «δεκγής οχοῖται ᾽Ανγτιῤῥ. 1, Ρ. 385, τὸ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ ἔπὶ τῇ 
Λυκομήδους θυγατρὶ Δηϊδαμεία λεγόμενον, 

(5) Α. Ἡ παῖς νοσεῖ σοῦ κἀπικἠδύνως ἔχει" 
ΔΙΓΚ. Πρὸς τοῦ» τίς αὐτὴν πημονὴ δαµάζεται 

. Μῶν κρυμὸς αὐτῆς πλευρὰ γυμνάζει χολῇ. 
Πος 

Ἔστηα Δίκης ὀφθαλμὸς, ὃς τὰ πἆνθ᾽ ὁρᾷ. 
καὶ» 

Πέλας γὰρ ἑστὼς ὁ θεὺς ἐγγύθεν βλέπει. 

ΓΠΟΓΙΠ1 δεουηζμπῃ αΠδὶ πιο Ίεσετε ποια πιεπηἰ; θΗςρίςοί 8ΙΙΓΕΙΑ 
νοςαε ΙπΠΙαἴί «ΟΙΓΙΡΕΠάΗΙΗ: 

Ἑκὰς γὰρ ἑστὼς ὁ θεὸὺς ἐγγύθεν βλέπει. 

Ώεις εμΙή} σης ζ01σε ΘηΙΟΙΗ5 Άγοβε {16Η οβεείαὲ:; ἑχὰς ἴα ταῖδας 
ετίαπι αάβίδετῖ 5οἱετ: Γγ{ρ. Ἠεις. ν. 198. Ῥ]ιοςή, ν. 964. Ἑπος]. 
ν. 303. «4ετεῇᾖ. Ασαιι. ν. 1113. 
(5) Ἠοο πιοάο γειεη5 Ίεσιητης αριιὰ όλην Πἰδὶ αιιοά ᾿χολῇ 

σ 5εΓΙρδεΓῖπι Ῥτο χολίο. 5Η5ΡΕΕΙΙΠΙ πηΠῖ αποαμε νετραπ γυμνά- 
ζει», ἵηπ χειµάζέι, νεχάΐ», ππαταπάμπι «οπὶεεῖτ Οατ. |μομίης. 
-- Α 0ο Ἱπιεηροίαα ἵπ Έχςα. Ρ. 491. Λαγπεδίι τοεορί. 
εἀοσῖις α (αἰάζέγο Α. ΝΙ. Ῥ. 9. Χ, (Ρ. 59ο) αἆ ααα Εαοιαπῃ 
Ροιίπετεητ,. ΑΕΠΙ, ἵπ 1ωγεοπιοάϊ5 σΥπαεσεο Ἰατεπτί, ἡεποτίς {ητιφ 
εορηίτα Ὠεϊάαπηῖα, 11ο ΑΕΠΙ. πα, 17ο, 

5116ί αεργά» ῥγεηηέφιιε 
40 οὐΜΜΗΠΕ ε[αςτ. 

αάπίδίτα «ἰαπάςκηϊς απποτίθης 5οεῖα Ριε]]ας πιαῖχ (ν. 575) 
τσ. 

αρ ζ ιο ΡΙΟΥ 
δ1σοΜΓε (ΙΙ 1ΗΕΥΗΗ Αάῑιό ἄεσΥον {η ΛοΠάεγο ΕΠΦΕΣ 
Οι). 

Ε 



3 Ε, ο. ν. ΌΙΑΤΕΙΡΕς οἀρύττν. 

Ἔ]οο νεγεα οὐασείτηπι ρυτατ δές, µήτι πλευ,ιτικὴ }έγρενΣ 6τ ρα- Να 
εἴς αβ]άϊκςα Ῥοξταπι, απίά αοεῖᾶατ εκ [Προτε΄ Ἰαροταπί δις Ἰστοτίς ἄο- 
Ίοΐο, «αἨεΠῃ αουτα {εῦτῖ οοιπίτατης ετ τηςοῖς, Ῥες ϱπσΙηπ εχετεητιτ ρἰτα- 
τα Ῥἱ]]θδα: ὁιά τὸ τεὺς πλευριτικοὺς βσ--ντας ὗ-οχολον ἀνάγειν. Ῥ]ουπί:'- 
ὁἆς Ίαροιοπς ἀναβήσσει ὑπέχολα Ε]ῤῥοεταιὲ Ῥ. 493. 3ο. ἵπ ρετῖρπουπιοπία 
ἀτογρέμπτεται -- ὑτόχολον» Ρ. 518. 5. --» Δὰἁ ἴσα ες Ῥεγεῖῖδ πο αὖὓ- 
ευτάς Ώάμμει. Ἡωππε νεεση αἀῑεσῖτ Γωγέρίαης, 

Ψύχος ἃὶ λεπτῷ χρωτὶ πολεμιώτατον.. 
η 4ο 5οπθί πια]]πὶ λεπτόχρωτι εὖπι (αενίο ἵπ Οοεγοπίς τ,, χνι. Ἐρ. 
νι αἆ Τίοπεπι, πῬὶ ἆε Εωηρίας ΟἼεεγο » ο; 14. αἷτ, {111111 οὔ είς 
Φειείο: ἐδο εεγέε οὐησιλὸς εἰ νεγσή σἱηριίᾳ εοώμοηί Ρο. 

σοοορεοοοςορ-Εοέκοκ οκ» οῶς 2. Σωςλςκο«ὸς 

ο δι κ σε 

αἱ 

Ἐκ]ίρει Εατίρίάϊδ Απαχασοτέα.. 

«Απακαρογέα φπαεατι νι Ρἰασιέα εν 6Υγ5ἱμρρο ἄγαριαίξ 
0 ἐιτωφέμπι επαγχαδσε. Έγαρτο δεπἰεπια ε᾽ Πλ είς, ἆε 
Ώεο νετο; ἄε «4είμετε εἰ Τεττα, Ῥηιπορείς «οεπιέαἰ(δες᾽, οἰνε 

οοπἱιρίδις οπιπἑραγεπέἐθᾳδ. {)εογωη 6έ /αθωζατιμε Ἡ] ΤΙδ0} δια 

γοοερίτΣ οροπέδια αοοοΠΙ/Ι οάαφὲὲ. εις Ειιγρίαἑ αὐτοφυὶς, 

πιπέφετδί εοπάΙ{ΟΥ ὁ Δημιουργὸς Νοῦς ; 7Π6Π5 ρα. «άπακαφογαθ. 

αμα Ίγάσίοί 4 Ίδεο ἀῑοία. νετ[αξἰ,ισοπβγµα. «ΆΏγεοές αἆ 
Άευπι ορίαπἑτδ.ιαίογιση. ΠιπιαΠαΓιΠΗ ιάερώίδογεπις! σ 

7 

Ἑ ο κι ρολ εκ (Πτγείρρο. ἅταπιατε εαπισμπι Πο πηΒί εττ- 
ππαπα ΄ ταιτασιππάπα . αταυε: πίσσα  ἆς πια] Ίος ες 5ρφπεπί -ς- 

Ρίτε εοπς]άετα τις. εχρεπάσπάιήῃ,. Ἡε ἜηρέρλΙ ἂξ Ίππο Ὀεο, Ἰα]ας ιπῖ- 

γετοῖ «οπάίτοτε, ́  ΤΟΤΙΠΙάΠς οτεαἴαταπι ἀπορις Ῥτπεῖρης5», εητεπία ἵπ 

«μα Ίηςα ςοἰίοσσεταν. ετ «Ππ] πιαπἰίεσταπι Πατ. οιΠἁ εχ «Ζμάώχαάρογαε Ρταθ- 
οερτοσῖ5 ἀῑεῖρ]ίπα παυσταπῃ ἴσιο «απτῖεο Ροδυεεῖτ. Ἠπες πιει «ΟΠ]ρα- 

τοπᾶ αά Ἀγδίεπια Ιπτε]εςίμαίς ᾱ. Οι έ «πρ. 1νς 88εῖ, ΧΙΧ, απτί- 
ο]-- 

Όκ.--------ϱ---- 

(τ) Ιιάαεῖς ος ἵαπε ἔπαπόεπι ἱπορητοτί πιοπα,, φπσπι (μτίκία- 
ηὶς. εχεπῬἰο πιςπἠαςί {μάαςί πίτας αΠαιαπάο. : ἀεπιοπείατε, αὉά 

εἰ 



ΙΝ ΕὈΠΙΡΙΡΙ5 ΑΝΑΣΑσΟΙΚΕΕΑ: ας 

4 οπ]ταϊς «τασοσπα πιίηπας5 Ρετίτο, Ἡτ 5ητ ορεες εχἰπηῖ Ιαμάατοίο Ἠοῃ 
ραποῖ, αδρίσατί ἴπτε ΠΜεεδῖτ, ππαῖ]τα νίταπι πηπίπιε νη]σατοιη αῑῖ Ίος 
ἵπ σεπεγο ΥεΠηπίδδε ῥρεταρεπάα» ἵπ «Ἡο 5περεπΙπιετο ΟΠῖομπι ἀσείάστες, 
πηοπάοςῖς ἀεοερῖο» εἴ 5ἵπο «ΟΠΙΓοΥθΙδία οἶνα αἩ Ποιπῖπε {1} Πιάασο, 5ο 
απ΄ Ομηςαπῖς Ποτοδ, γε]υτ νοτσι ΟΕ], δορβοσΙίς, ετ α[ἴογίπῃ ποδὈίς 
αἀπιαπιογαπῖο 15 ετίαιῃ ἵπ ]οεῖδ. πὈί, 8αορε γεΓροσυ5, ἴαςει Οἶατ. /1ο0ςήε- 
'ηές. δε Γαγρώης ἴ]υά, ααοά ἀἰσεθαπι, εαπτίεΙϊη Πὶς ρτπημπα τερο- 
Ἠαίη: δὺς γὰρ κατὰ Πλώτωνα» τόγε καλῶς ῥηθὲν οὐδὲν λώπτει 

Γαῖω μεγίστη καὶ Διὸς αἶδρο 
Ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ) θεῶν γενέτῶρν 
Ἡ ὃ’, ὑγροβόλους σταγόνας νοτίους 
ΠΠαραδεξωμένη», τίκτει θνατοὺς» 
Τίκτει δὲ βορὰν, Φῦλά τε θηρῶν", 

Ῥ. ο Ὃθεν οὐκ ὠδίκωε 
Μήτηρ πάντων νενόµισται. 

Χωρεῖ δ ὀπίσω, τὰ μὲν ἔκ γαίΐας 
Φύντ᾽ ἐν γαῖαν" τὰ ὃ) ἀπ αἰθερίου 
(Ολαστόντα γονῆς εἷς οὐρώνιον 
ΤΠόλον ἦλθε πάλι θνήῄσκει ὃ οὐδὲν 
Τῶν γιγνοµένων" διακρινόµενον ὃ” 

"Αλλο πρὸς ἄλλου 
Μορφὴν ἰδίων . ἀπέθειξεν. 

Έπος πάσι Εωγέράίης οὈνοικαδαπτατ 711110, Ἱδία φοτϊραπιϊ ἵὰ Ῥιλθὰ 
Ἔατοπο 1,. ντ» ο ή ΕΥ η ποῖΙρίε ΥΓ ἐστι οσὲ --- Εγίρίάες 
«ιιζοΡ «Πμακάσογαε, --- «Ιένα εἰ Τεγγα: ἑὔΠΙζήε, εν εὔε]εέίώη 1ηη- 

ς ὀγίωη σομεερεἑολέδς ἐπδεηηαμσ]ηο είς σεηζέή οἱ ο) ἄ]ηα [11 
{η 1Π40 ΛΥοςεάν σέ 6ἰ φ 446 ες εα επεεπέ Αγοςησέά» 22 οἱησοἴνεΡεΜ{Η, 
{6ΗΡΟΥΙΠΩ Ποεεεείαὲο εοᾶε]6 ἐπ εαάεηι (]εσεπάυπα Ῥυτος, ή εὔη)άΕΤΗ  Ώεπι- 
Ρε τείταπι) εώΙγε: ζεις ο οξγο Ι5ϱΕΓΕΤΙΗΥ {121 {π οὐεζἑ ΥΕΦΙΟΠΕΡ 6” 
Φογ{{, εβρ ΗΠΙΕΓΙΠΙΟΠΕΣ γ6εΐῤεγε, σεώ, ἀἰειοζῶ[ίοπε ημίν 1 ἐὔ/άεηΣ 
Φεεἰάογε» ἡπ ϱιῶ απλε ΜΕΥΑΜΕ, ΆοΥ1εἱ1ΕΝ). Ῥατεπι ἵαηταπη Ευτίρίάςο- 
ΤηΙην αἴιας 1ρ5ί οχ (1/1, «4ῑεκ. ποῖα οται, Τήεοῇ. (αμο. Να. ἴμεςι, 
Ἡς 6ο. 15. ουΠῃ ὶς οοπιρατανῖε 211 μνέ», ααλΙβίεῖς ετἶαπι {. «4. ΓΠαζγί- 
οἱ αἆ δολ Εηῤίγ. ᾿Αντιῤρ, Χ» Ρ. 685, πδὶ ες Ἡτ ἀΕΙΠΟΠΣΙΤΕΙ» 

: υη]- 
- 

ἔ ἱ ανω 

5ἱ Ἠοπίπος επἶα ῥτἰτηατίος ἀεοθρῖτ, αιὶἁ ἆς οἱ ετὶε εχἰςπιαΏό 
η 

ξὸὁ 



Δ6 1. Ο. ν. ὈΙΑΤΕΙΡΠΣ5 σΑΡΟΌΤ Υ, 

υπίνουςί οπἰσίπαπι Εγριζέ οκ ἆποδις Ρηϊπεὶρίϊ τερειίταια Μέγα ει 4ὲ- Κ 
1/6ε. που εχἰπιίππι α]αά Πιγδιρρῖ ἁταπιας ΓαρπιεΠτΙΠΙ». αὐοά 5ι- 
τα Ροδιοταῖ δεχ Ῥ. 369, 5εά εχοῖται ΝΕΙΣΙΙΑ Πεχαπειτηπα νε]ατ ἔη- 
11ρίάΐ5 

Αἰθέρω καὶ Γαῖαν πάντων γενέτειραν ἄείδω. 

αΠδιῃ εχ Ἀγπιπο φποάαπα Εγίρίαὴς «ππρΙΠΙ δυδρίσατασ Γαζγ]οζμδν ΡΤΟ: 
ῬαδίΠτοτ αἀἁπιοάσπας παιη 1]οτηπ 5ἰπι]]ππα Ἱερυπίατ ει ἵπ ΟΡΡΛΙο Ἠγτῃ- 
Πῖδ: Ἡ. 1. 

Οὐρανὲ παγγενέτωρ. 
ἀρχὴ πάντων, πώντων τε τελευτὴ» 

Κόσμε πατὴρ» σφαιρηδὸν ἑλισσόμενος περὶ γαΐαν. 
Ἡ, αχν. 

Γαΐα, θεῶν μῆτερ µαχάρων», θνητῶν τ᾿ ἀνθρώπω». Ε 

Ῥτοις 1δὶ, Ῥτο Γαῖα θεὰ», «οπερεπάμπι 0559 νἱάῑϊτ φασαςἰςείπηας ἸΜεάϊίσις 
Έτϊσίας «4ζγίαμις ποσῖοτ ᾖογίηρα. δοά Ίδια ἆςε Τεγγα. πα Ώεοτηπι Πονηὶ- 
πυπηᾳΠΕ ππαῖτε» Ροξήῖς σατῖς 5µητ νηίσατα: Ρἰπάαγν ΊΝεπι, 04, νἱ ΠπίΠο, 

"Ἐν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος, ἔν 
Μιάς δὲ πγέομεν 
Ματρὸς ἀμφότεροι" 

Ἰναίσδπι ἀ]λΙς 5ἶνο {6ΓΓαΠ1 αοςἰρίας ο ιδοᾖοὐῶρή6., 96 ΣΙ Ι12, τὴν ὅλην 

οπι (16/1. «4ἱπ. ΒΙΟΙ. ν. Ῥ. ΖΙΟ, 9.. 165 εοάεπι γες]άϊτ: ατερῖτ ετ Ίδτα 

Ῥ]μζαγὶ ώνογι ες 8νσι. Πητε]]. Ῥ. 491. Ξεουπάμπι {1είοάμ} 4ποα πε ΟΙ 

Γῆς ἐξεγένοντο καὶ Οὐρανοῦ ἄστερόεντος » 

Τμοος. ν. 1ο6. εἳ α οετετῖς Γενεαλόγοις βπσοῦατησ Οὐρανὸς γήµας Γῆν. 56- 
ουπά Πα {406141 Ἡ, 589 Τε] ᾖαῦεί ᾗῃ κο εΟΥΡογᾷ ῥΥΙΗᾷ: --ν. 508. ο 

Οµ0γε 1/4σΠα [)είη 11416}. 149116 [ΕΥγΩΥΗΗ 9 
Ε4 ποσγὶ 6επεγίν ᾖῶες ἁἷοία 58 οὐγρογῖ 1. 

Τε]]ακί πι εἰεσαπτε; αοσοππιοᾶαϊ Ῥοδτα, αἲαε ἆε π]αρπα Πεήπα ππαίτε 

φείεγες γαι εἷοοὲ εεοΙΠέγε Ροζ{ᾳθ. 

Α0 ἹἩίς εοιοτῖσαιια Ίοπσο ἀϊνεισις [ωγίῤος απὶἁ πμῖ φοηοῖσα γἱάεα» 

της, τα αἰθως τοροεῆτα» Ραμεῖς ἀἶσαῃ, - ΏεοτΙπ , αυαίε α Οταεςῖς 
 νυ]σο εοἰετεπής» «οπίεπριοτ, ᾖηγῤάΙοος απίςια αρπονῖσα ΈΏειπι 
» Υἰάετητ αὐτοφυῇ" Ἠπεπτεπι ΡΗΤΑΠΙ. Φεϊεπαπι» αἴηιε αἆεο ἹΙπῃηϊταιπα 

». Πι]Πμραιο τεὶ Ἰπάίραπι: πο ἴ]ε, αἴἲπε αἱἰοτη ΠΗτ ορπίο» Ώειμπι 
Ὢ ΠΠΘΠΙΟΠΙ 6556 ερπουῖτ» πα, πηαϊοτίαο γε]ητ Ιπβιδα, ἆς ουσ Π]α ατοτο 
» οοπἰμηοῖα» Ώαπο πποίεπι ἵῃατ ορίτίτις ασίτρτει ερ Ριίαπ εἵ α πη- 

» τοτῖα Ίοηβε 5αιποίαίη; εἨὶ ππητετίαο πατώτα 5υα αιεδοεπ ετ οοπῇΣ» 
. 586 
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Ά «, 5πδ εης ἴδια ἁῑνίπα πἹοταπα ἱπάϊάεεῖτ Βἴαιιο ΟΓΠΑΤΗΠΗ, «γθατεῖκ ς08- 
Π ετ τοπία. ΟοεἶΒΙπ αὐἴεπῃ, οἶνα Αεϊμετα, οἳ Τετταπι, νο]ατ ὅιιο 
εἰεπιαπῖα οοππἰἀστονῖτ, εκ ουἶοιδ οπιηῖα ἵπ Ἡος ΙΠΙΝΕΙΦΟ ΠᾷδςσΙΟΙ: 
τησ, οἳ ἵπ απαπο οπηπία, ο νἰάετοητας που, ἵπ 5ΙΙΗΠΗ ᾳμοάαμα, 
τοφοϊνοτεπιιτ. δεά, Ἡτ οπτπίπηπι Ῥοδτα εοπδίστατ σαν ἰτα, 8ἴαιιθ 
ἰησεπίο ϱἰοραπτίςείπιο ΠΙΟΓΕΙΙ 6εετετ» γΥε]αῖ αιποζλππιοάο συνάρχον- 
τας τῷ μµεγίστῳ δαίµονι., οΙηπίρατεητες Αεϊπετα ει Τειταπι εἰδοποιήσας, 
οοπηυΡίο ἠμηχίτ: εωαδημα Πῖς Ῥοξτα ἐρωτικὸς Απποζ αἱ ἀῑσεδατις ρατ- 
τε» εἰεραπτῖσοίπ]ας αἀφίσπανίε: εκ Πος εοπἰηρίο οππία ΡΠΠΊΗΠΙ οπαῖα 
εεεϊαῖτ, αἴαιε ειῖαπι πωπς Ῥετ Πο5 εοπῖμσες, νεοτηῖ Ρταθδοτιίπι τοπ]- 
Ῥοτίδης ἴα ππητιος ΓΙεητες απιρίεχις, ἵπ οτάῖπα αιήάφπα 5ο νερειᾶ- 

 ἴηπα οδτοάτί «οπσεινατίαιε.. Όαε ἀῑχί Ῥίετααπο αἀνοσατῖς Επρί- 
τοῖς ποη ἀήπευ]τες ἀεπποησιταιί Ῥοδδυπί. -- Ὀ, αἰαίες α ρτίπιίς Τηοο- 

5. ]οσίς Ῥοδ5 εοπῇετος Υη]σας (αεςοτιΙῃΠ γεποεταδατΙς, οππίρις γιπῖς, 
Ὦ ους ἵπ Ποπήπεπι «αἆμητ, ἀε[οτπιες, Ἱηῖς ἵπ 5οεπα ῬΠί]οορίο Ρρτορατί 

«οθτῖς ποπ Ῥοϊεταπτ: ἆε 15 απῖἁ 5απεῖτεϊ 5αΕρεΠΗΠΠοτο πΠθαιια Ἱ]]ιιά οὔσοι]- 
το αἱρηϊῃεανϊτ» ετ 5 Ποπιπες ετιαϊτῖ ἵπιεγ (Πεϊδίαπος αιΠβιςάαπι οοπι- 
πιοάς 5ητ ηςὶ, αἆ Ώεος ἴδτος πμ (επιῖ]ῇς Ῥοξταο νετοῖ ἱγπάσπάος, 
εοτιπ]α!ε «ι]τοτες νε]υατ τεςηπηοπ]ς ἁοππεσεῖοῖς οοπ{ηταπἆος. ΆΈταστογ ςο- 
τοτα» ΦἨαο Ῥ]ητῆα Ῥοδπεπι εχείτατϊ», σατῖς ατῖτ Ἰοσῖςςεᾳ «Εγίρ. ἴοποπι νςς. 
441 -- 451. Πσις. ΕΗσ. Υ55. 1915 --- 1321. νδ. 1341 --- 1346. ΑπάτοπιηςἩ, 
ν. ττός. εοπ{ετ Ρροτεεῖτ (ζνογ/ὲ Ὀγοι. ΤητεΠ. ς, 1ν» ὃ 19, Ρ. 494, ϱἳ 
Ῥ. 433. ΎΨετε 5επῖρεῖτ ἵη Βε[ετορβοπίε, 

2» 

3.» 

59 

] 

33 

5» 

35 

5» 

3” 

39 

Ε) θεοί τι ὁρῶσι αἰσχρὸν» οὐκ εἰσὶν θεοί. 

ΑάτοσσαγίοτΙα σαἱηπηπ]ϊς, οἳ οχεπηρ]ϊ5 πιοῖῃς αΠοτιῃ σαὐτῖῃς Ροσίσοα π]οτ- 
σατὶ ἀῑάῑαῖτ, αιιοάαυε ΓΡ/ηάσγµς ἀῑεεῦατ, τόγε λοιδορῆσαι θεοὺς » ἐχθρὰν 
65.ε σοφίαν απἰπιαλνετητ, ἐποῶμ]επίοι φαβιεπΗΙα)η Πογαμίο, δὶς οἶἵπ ος- 

«Ὁ 5ης Εγέρίάςς 5υαπι ἨΠε]απίρρεν, 

Ζεὺο, ὅετις ἐστὶν» οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγω 
Κλύων᾽ 

Ῥεππο νετσυῖ Ἠμης Ρροδίςα οη,σεϊτηῖς, 

Ζεὺς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληθείας ὕπο. --- 

«ΟΓΓΕΟΤΙΠΏ γετδπι Ῥππεδετ «4γΙίοβῇ. Ἐαι. ν. 1ο75, αζΠίδίαππι οτἷαΙη 
ΠΗ6Υ/ΠΟΡΕΠὲ Ῥ. 555. ἘῬτοτα Ἱερππτατ αρπά «41ήεμαρ. Ῥ. ο. Γωήη. Η. 
Ῥ. 41. Ε. 1.6ἱάΠο Ἠΐπε {αεῖ]ε τεςϊτπεπάα Ἐ. π., Ῥ. 68ο. Αάὶ ΡΙμαγεῦ. 
Τ. π, Ρ. 756. Β. ο. εοπρητατ ροταῖτ Τήεοί. (σπίε». Ὑατ Ίμοι. 1. 
ς. 55. ΆῬο5δι ορίαιπι Ῥοδτας ἀεπιππι αοτῖδ, ῬΒασσβαδιας ἵπδαπτ {1ράς 
ΠΟὮ ράσα, οπίδας τεςεερίαπῃ εἰἶνίρις ειῖς Γε[σίοπεπι νἱάετί νο]μῖτ τς- 
αὶ» εἀίταιπαιε {αουίαπι α Ροξϊα» {5 Ππρίειριίς α 6 ϱΥΑΠΕΗ «7ΊΟΥΕΥΕΕ ., 

Ἐ 5 βμδρ]- 
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επ5ρίςαρατ απηίσᾳς εἰεραπτίςείπας ὃ. {σαν Ἐπιεπὰ. ἵπ Εωγίρ ρ. Ά 
Ἔδι. Ίδοταπι ΠΠ αάμίοετ Ρρετάοστις ἀε[επ5ος ραιτῖας ςαρεγϊοηῖς ϱ/µ- 
ἔαγερας Ἱ. 6. Β. {η ἐς φσε Ίλεος εβεοασπὲ, ἀρκεῖ, Ἱπαυῖε, ἡ πάτριος καὶ 
παλαιὰ πίστις, ᾗς οὖκ ἔστι εἶπειν οὐδ᾽ ἀγευρεῖν τεκµήριον ἐναργέστερον., οὐ 
δι ἄκρας τὸ σοφὸν εὕρήται Φρε"ός. ἴπ Πΐ5 5γ]]αδα Εαῖτ εἶῖσα α ν]εῖπα: σοιτῖσει- 
«σπι οπίπῃ, Οὐδ) εἶ δι ἄκρας οἵο. αἶνε Ρτοῦτ Ἱαρίτατ ἵπ Ε1γ{ρ. Βαος]. Υεισα 
903, ϱἩεπι εἴἶπι υἱεϊπὶς οἷς αἀδεσίδαπι πῖ επιεπάαπάος ατΌίττος» 

(9) Οὐδὲν σοφιξζώµεσθα τοῖσι δαᾳίµοσιν" 
Πωτρίους παρβδοχὰς» ἄς ϐ) ὁμήλιιας χρόνῳ 
Κεκτήμεθ’ο οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος» 
Ὁὐδ) εἰ δὲ ἄκρων τὸ σοφὸν εὕρηται Φρενῶν. 

Φοᾷ Ἱπ Ίδιῖς απτ Ρ]εὈῖς Ἱπάϊσπαιατ 5αρετοτίοπεπῃ, ει Ῥοξιααπι ἆε Ὠϊς 
Ἀσπιοπτα ἆαππαι τπτ ἵπ Ἠειομ]α ν. 1346. ἀοιδῶν, αἴε, οἵδε Φύστηνοι Β 
λόγοι, 9ἶπε γα]άε νἱεῖαϊῖα Ἱεσπητατ αρ. Βήμαγεῦ. τν Ρ. 1059. Ε,) απῖ. 
οοά 5αερεΠωΠΠςτο σα]]άᾳ Μεοῖτ Ρἰαίο. πὰ 5υ8ε 5ε οἰνίταϊς ΠΙΟΓΕΦ αςςΟπΙ- 
αποζαἳ, 

ΏὋςε Ώεο αι]ἁ νεο 5εποσὶτ «ωγίρίάες, ἵπ ποτ αΠαποτες ἀθοίαγα» 
νῖτς εΧ 5ηᾳ 5αερε Ῥετδοπα ΟΠοσί πηπίσιεγίο ]οηπήτής: (οπιῖςος ος ἴπ 
Ῥαταβαςί [οεῖσσα υὈῖ δοτιδίτ Ρούζμα αν» ΠΠ αταιε Ἱ]αά ἘἜτασϊςϊ πιοπεῖ 
Ἰηυδίίατυπ]ς ἆλλ᾽ Εὐριπίδης» Ἰπαυῖτ, αὐτὸ πεποίηκεν 2ν πελ)οῖς δράµασυ. 
Ταἱε Χορικὸν ἄσμα Τμΐδε φμδρίςοτ ἵπ εἶα «ἁταπαῖο Ῥϊπιμου, επίας 

γαῦς 

ρω ο ὔΙΔς ο Ὑ-'------------ι,ι------------- 

(9) Εκ]ίροε {π Πΐς Ἐάά. σοφιζόμεσθα᾿ Πατρὸε παραδοχὰς, -- 
εἵ καταβάλλει. Οοπιραταπάας αἆ Ἡ. Ἱ. «ποτις ἵπ Βαοςῃ. ν. 888. 
οτι. απ Ετεσμτῃεϊ [τασπιοητῖς νείδας ε5ῖ 108. ΠΠρογόνων παλαιὰᾶ 
θεσμί οὔτις ἐκβαλει. ΡΙεταϊεπι Ψεῖετες «Ατποηίςεηςες βἶταπι Ῥηταδαπι Ὁ 
ἐν τῷ μηδὲν κιεῖν ὧν αὐτοῖς δὲ πρόγονοι παρέθοσαν» 15ουγῶί. Ατοο- 
ῥρᾳς. Ῥ. 145. Ρ. Δτςο ααῖεπ] ΠἹοΓε 5ετῖρδεσῖτ Πατρίους π«ραδοχὰςν 
Όϊ τιμᾶς 5οτῖθιηϊ πατρίους ο εἵ θυσίας πατρίουο. -- ὍΌι νοτεΙΙπ ἵς- 
τΟΓΙΠΙ 5οοΙΠάο Κρόνω »ετῖρὶ «ποαπε Ῥοτποτίες οπι ἆά απτφιηςεί- 
απῖς ΚΚρόνιοι 4πΠοημθ νόμοι ἀϊκαπτατς νυ]δατιπ γρόνω πηπτητί Πο- 
ἠἶπι: αἰῶν χβόιου παῖς ἁἀῑεῖται ἵπ {1γ1ρ. Ἠετας]ά, ν. 909. εἰάθπι 
εὐδενὲς ἐκφὺς χρόνος», ἴι Ῥε[ετορ]οπιε αριά «οζοζσειμη (02. Ρ.. 11. 
(9) Νι]σατὰ νεισι Ρτίπιο Ιεετίοπε ποη ἀεῖεγῖος» αὔαπι ρίαεδει Εμ- 
σεὐίως» Σὲ τὸν «ὐτοθυῆ», σὲ τὸν αἰθερίω -- (αυῖ Ἰῃ νδ. ο, Ῥόμβῳ 
Όταστετ οεῖστο «Ὁγοίίο ρταεριῖτ ἵηπ Ἑχςο. Ῥ. 309 Ῥτο ὄμβρῳ.) 
σοά Π]απι (ήε1μεμε. πάΠτπιαι εᾖο). ἵπ {111ῤ. Ότεςι,. ν. 95Ο. Ρρεῖο- 
το Πίπς ἆπο νοτρις οχοῖταης: εᾖοί, ἵπ «βοομ. Άλοί. ἵν, 1449 
αἆ ν. Ῥυμβόνας» εἶτι Ἡτ εκ Ειγίρςς ΕΙτίάιοο: σὲ τὸν αὐτεφυῆ 

πών" 
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Α' Ίδης ποὺίς ῥατίθηχ ἀεάῑς (ἴ6πεμο «4ἴελ. δίτοπι, νν Ῥ. ΖΙ7, εχ ο ξω. 
φεζἰ Ῥταερ. Ἐν. ΧΗΙ; Ρ. 6δι. Β. 

(4) Σὲ τὸν αὐτοφυῆ»- τὸν ἐν αἰθερίῳ 
Ῥύμβω πάντων Φύσιν ἐμπλέξανρ, 
Ὃν περὶ μὲν Φῶς., περὶ ὃ) ὀρφναία 
Νὺξ αἰολόχρως» ἄκριτός τ᾽ ὥστρων 
Ὄχλος ἐνδελεχῶς ἀμφιχορεύει. 

Ίδαες οπι Ταίπα. (ο: 

Τὲ νοςῦ0., Τε 0 αρ ΗΠΑ 
Ομ αγ) 1121Πε νεγεώς 
Ἰοιῶ αεἰ[εγίο, «1461 άν ΟΛΓΟΙΗ » 

[ιχ ΊνοχσΗε «ἰγΙζΟΙΟΥ, ΣΕΗΡΕΥ εἲ 16εῃ5 
γε] οοΓ1 9ΗΡΟΓΙΗ7. 

Ηϊς οχ ῬϊΠτμοο νειαῖδις εις οι Δ, Ομώνοημε Βυσι. Τπτε], ρ: 434. 
Ἐεοτε πιθο ϊπάϊἰςῖο (/6/1έμα:,. ἐνταῦθα, Ἱπαυίτ, αὐτοφυῆ», τὸν δημιουργὸν νοῦν 
εἴρηκεν" ος {η ορο ταρίεας αὐτοφυῇ λαέ 12ΕΠΛΕΊΣ΄ ἀἰν{πσημ. 9ἵνε λεινα 
ορίᾖεοτ εένεγοίς. ππηπάϊ οπ]πι ορίβοεπι Ώευπη νοςαῦαηϊι δημιουργὸν» εἴ τῶν 
ὅλων., αἲνε τῶν ὄντων ὀγμιουργόν. νετίτατεια», Ύὖαε Οηφεῖαπίς Ιηποτηῖτ,. Ρίο” 
αἰπιῖ νἰάεήτας ἴπάῖ αοσρδείδος» α οῖ δις τὸν λογο» ὃς ἓς τὸν δήμιουργὸν τῶν 

- ὅλων. 

πάντων θεῶν αἱβέρα ῥύμβω. τουτέστι κινήσει. ὅθεν καὶ τὸ κιγούµεγον Τρο-- 
χίσκιον δις. Ἑπίρίάεα εοττηρῖτ Ιπιεγρο]αϊου» δεπίρδετατ, ορίπος, Ο1α11- 
τηητίοης: Σὲ τον αὐτοφυῆ» τὸν ἓν αἰθερίῳ ῥύμβω" οτ τεστ Ρροδιΐςδοι 

ος δθινήσει ετ δινούμενον" οι οπίπι ἀπρ]εχ οἳτ πποῖΗΦ., κίνησις Ιπιο]]ρεπάἁ 
τοῦ ἓν τῷ αὐτῷ στρεφοµένου” νἱά. Ρἰαίο Τηεαετ. Ρ. 181. ς. Ῥατιποπίά. 
Ῥ. 138. ο. Τήεο0γ11. Ἡν 3ο, ὧς δμεώ᾽ ὅδε ῥόμβος -- Ὡς κεῖνος 

δινοῖτο. Ἠὰο Ρετίπαεης ιδοᾖο/ί0 πια]α (ήεγσις αἀδοτῖρεῖς αἆ ν. 185. Ρ δ Ῥ 5 
Ῥό ΄(ος δὲν ὃν εἱ Αττικοὶ ῥύμβον καλοῦτι δὶς τεοῖο Ρ/ζγΦ0/15 6ΠΊΘή- 
θανῖτ αρ.. ΚηΚεΗ. ἵπ ΤΗΗ. Πεχ. Ῥ]ατοῃ. Ῥ. 164. ΊΝοριτο σετιο ἶοσα" 
ύμβω οτϊοεπάπα γἱαϊῖτ αςςλιγατῖςς.. {ά. ὤἡές αἲ΄ ἶδτα Εεα{/ὴ} ἴπ' "Ῥύαβς θεπά ῑτ αςςΏγαςῖς».. ζά. Ἐάἱίες: α΄ ἴδα Εεσέῇ 

Τ10μ}5. Ῥετὶες. Υ. ΣΙ94, τιὲς δὲ Ῥύμβον γράφουσι διὰ τοῦ ύ, ὧς 
ὑριπίδης ἐν Ιειρίύω οἰβέριον ῥύμβον Φησὶν. ὅ ἔστι στροφὺν να) τρο- Εὐριπίδη Πειρίύω οἰέριον ῥύμβον Φησὶν» ὅ εστι στρ ρ 

χοειδή κίνήσι  πποπιῄταπε (]ατ. ΑΡ. {7 εοεἶῤῃσ. αἆ Πεπετ. Ηίειος. ρ.. 
6ο3, ια ρετιῖπετο {1εςγε ία Αἰθέρος (νεῖ Ἀϊθέριος ) ῥύμβος» οὐ- 
ρᾳνός, αΏὶ ἆᾳ Βἱπτ]ιοὶ φεπῖρῖα {παρπιεπιο α (1. /ο. «4ἱλεγιί πιαΠειη. 
οιηίδδα, Ίπ ΟΥρΠίςΟ ΠΥΠΙΠΟ: 1Η» εἰς Οὐρανὸν νεῖσις ορί 4-- 

Οἶκε θεῶν µακώρων». ῥόμβου δίναισω ὀδεύωνε 
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ὅλων εἴρήται, ἀϊεππταν Αοργρι (παηβοιηςίςσο «ροϊομίο ἵπ Αροϊοσία αἆ Α’ 
Τοπήαη. ΡΑΙ0ςΗ”. ἆς Ν. ΑΛ. νΠΙ, 6.7, Ρ. 337. ὁ λόγος δὲ, Ἱπηπῖτ, τῆς 
μὲν τῶν ὅλων γενέσεώε τε καὶ οὐσίας θεὸν δημιουργὸν οἶδε. ἸΜη]τῖν ααϊάσπι 
νετετΗπῃ ΡΠΙ]οδορΠογΙα ἀῑοσρατις ΤΕΙΙΠΙ ΟΠΙΠΙΗΙΗ αυας 5Ἡτ ἵπ υπίνειςο 
4μοτος Ώους, εἴ ΡοτεΥ. οἵ ορί[εχ, ἀρχά τε καὶ αἰτία τᾶς τῶν ὅλων διακοσ- 
µάσιος (σ1ογαιίάαε {οζαεὶ Ῥ. 496. 94 δεᾷ οι ἀῑχοτῖι ΠΟΠ ΓΩΠΙΠΠΙ 16- 
τη υπῖνοτςί γενέσεωςν 5εά εἴ οὐσίως. αἴηιιε αἆθο ἱρεῖῃς ετίαπι /η41εγίάε 
ΟΙΘΑἴΟΤΕΠΙ, δημιουργὸν» Πεπιῖπαπι ϱηπ]άσιπ πονΙ. 
Ο απτείη (76/16/89 ΠΟΠ θεὸν τὸν δημιουργὸν, 5εὰ φοτὶρδοτῖε τὸν δημιουργὸν 

νοῦνο τατίο πημί νΙάετατ η ᾖγ{ῤῥάσε ρταεεθρῖοτο ΑπάχαΡοτα αΙπετοπάὰ: 
Ἔμα]ες ἵπ Τοπῖσα Βε]μο]α 5ἴατισταῖ νοῦν τοῦ κόσμου τὸν θεὸνο 5οἆ ρτίπιυς νἰ- 

ἁῑτ ἵπτεγ Οταεςος «4Ρώλάσογᾶς νοῦν κοσμοποιὸν τὸν θὲὺν ' »ἷο τθοῖς Ῥ]γοῖςο- 
τπῃ ΊδίογΗπῃ ορίπίοπες ἴπ Ειε]οσασιῃ Ιπίτίο ἀῑδϊπριϊτ ζούσε: Ώεο, αἴεπι 
ΡΙΤΑΠ1 ΠΠΕΠΙΕΠΙ 6556 αἴαια α Ἱπαϊεγία Ίοησα 5οπΙοῖαΊη Ρετεερῖτ, Ἠηῖας απ]νοτςϊ 
ττ{οαῖτ «{Παπασογῶδ ΟΠΊΠΕΠΙ ΟΙΠΑΤΗΠΙ: οπιπῖα 5εσυπάμπι απ ἵπ ππαπι «οἩ- Β 
6εσω ετ Ρρετηίχία ΠΠ εταητ 2 ῥομμς ἴπεγες Ἰπετα ροπάετί ΠΙΟΙΙΠΙ, 
αἴοῦε ΟΙΠΑΤΗΠΙ 1πεης {Πάάῑτ ἁῑνίπα, αἴιιε Ίτα Ίος απίνεγσαπῃ οοπάἰάϊτ: {ἐ0- 
σεῃες [αεγι. Ῥτοῦεπῃ. 8. 4» ᾿Αναξαγόρας πάντα ἔφη χρήματα γεγονέναε 
ὁμοῦ  Νοῦν δὲ ἐλβόνγτα αὐτα διωκοσμῆσαι. ΔΡΙμσγεᾖ. ἆς Ῥ]αςϊες ῬΗ1]ο8. 
το ς. ΥΠ» ὁ ̓ Αναξαγόρας Φησὶν» ὡς εἰστήνει κατ ἀρχὰς τὰ σώματα, Νοῦς 
δὲ αὐτὰ διεκόσµησε θεοῦο καὶ τὰς γεγέσεις τῶν ὅλων ἐποίησεν. ρα ποῦίς 
νοιοα νϊάετηχ ΑπΠηχασοΓας 56Γν455Ε1, 6. 39 5ἱ ΡΙΟ διήρε» Οταεςῖς Ιπηςίτατον 
διήρεε» αἴηιια Ίτα οπῖρδεΓῖτ Ίσα πΊοτα Τοηῖςο» ὁμοῦ πάντα χρήματα ἔην" 
Ἰλόος ὃὲ οὐτὰ διῄρεε καὶ διεκόσµεε. ΕΥ 14 5 071165 εὔηδοκίῶδ: ἐ0ΗςΕΥΙεπέ 
Άτεμι οἱ γίππεδαί αἰζιε ἴ ο 011έ ο1ημία «λεροπεδαι. Ιδίάεπα Ῥτορίετεα Ἰαὶι- 
ἁατασ» ὅτι τῇ ὅλη τὸν Τεχγίτην προσέζευξεν. Ποσεμ. Ικαξγείης ἩΠ, 6, πρῶ- 
τος, αἷε, τῇ Ἡλή νοῦν ἐπέστησεν. Β/ηήαγεῇ. ἵπ Ῥετῖε]ε Ρ. 154. 8. 6, τοῖς 
ὅλοις --- πρῶτος --- διμκοσµήσεως ἀρχὴν --- νοῦν ἐπέστησε καθαρὸν μα) ᾱ- 
κρατον. Ποππι]]α ἀεάετυπτ ᾖϱ, εγω] αἆ ΕΠΙ Απῃ. Ρ. 1939 εἴ ερ. ΙΜε- ς 
Ζᾳ5. ἵπ Πἱοδεη. «αζγι. 5εά ἁπῖα ΟΡΕΓ 5εΗΙΕΠΙΙαΠΙ ΕΧΡοσΙετΠῖ «474Λάσογάςε 
Οιώνογ1ῶα φγ5τ. Ππτε]]. ο. ἵν, βεεῖ. 5ο» Ρ. 458 ---46ο. οἳ Οἶατ, Πεἰηίης 
ἀἶσης { ΠΗ]ειοίγο αἷε 7 «{εσά. Ιογαίε εξ [ον ἄε ΓαΠμΠέε 1753. Ρ. 363. εἲ 

- λέάλω.,, 96Π. . Οιῖ ἴαπι οοπτα]εσίε Ιδίράογ. ές. 1» Ῥ. 11. ἱογεΠ ΓΠαἰσαγη. 
δν Αγ κε Τ. 1» Ῥ. ὃδ. 16, Ῥ. 109. 45. οἵ ΊΝαίᾖ. {ΟΥ ΕγΗΜ ἵπ Ρ]άομίς Ῥ]αεάοῃ. 
οσογ-«-- {6 Ῥ. 474» που ἁποίταταταπ Ῥήτο» απ]η (περ εχ «7παχαβογαε »επῖεπῖα 
(θα; ---- τὸν ὁημιουργὸν Νοῦν ἱητε]]1σί νο]ηετίτ, ατάιο ορΏπιε βαοπῖτ Εωγίῤίς ἴδια 
ασ) 25 εκ Επϊτιου Ἱπτειρεειατας. Ῥευπι Ίταιε», ουα]είῃ η «4Πχασογαε 5επο]α 

7 «οσπογοταῖ» Πὶς ἵπνοσαι ἔφγέρίάες, ταπβ Πάπα 

τὸν. αὐτοφυῦ»α τὸν ἐν αἰθερίῳ 
Ῥύμβω πάντων Φύσιω ἐμπλέξανή'» 

Ἀο” ἰα πε 54Μ82 3εά Ὀπιητα 9 αθϊοΠΙΙα» «ἰφίίε πένες σα 1ή0- 
7671. 



ΙΝ ΕΌΒΙΡΙΩΏΙΣ ΑΝΑΧΔΑΟ6ΟΚΕΑ. .α) 

Α /εΗ. Ῥύμβος αἰθέριος ευ) εᾖίο ο5ῖ ὁ οὐρανόο" (οΕἶΠΠα 3ΗΤΕΙΠ: 5ἴγο ὁ κόσμος, 
'Φεσυπάμπι νοίοίο5 περιέχει τὰ πάντα» ἴοιταΙα» ΠπαΓς» απαοηιιο {Π ῑς 5 

οιηπία οοπιρ]εοῖεῃς: ἴπ Τα]δις τὴν Φύσιω» οἴνο τὰ πάντα ἀϊςσαπι, »ἶνο τὴν 
τῶν πάντων φύσιν, Πλ] Ἱπταζοςτ: σέ αιίεο οί ΠΙΗΙΖΟ ἠήέ 1Η, ὁ ἓν 
αἰθερίῳ ῥύμβω πᾶντων Φύσιν ἐμπλέξας, Όεις ο5ι «εῶἰ[εεσέον 1111. Έτ 
αυτεπΙ εχἰπ]ς ῥύμβος αἰθέριος» «4γἱεοῤῃαπὶ Ἱνυῦ. ν. 379: αἰθέριος Φίνος, ἡ 
τῶν ὠστέρων δίνησις (νἰά. {αγ κΙζμά, αἆ Ίαν. Τγ9. ΧΧΙ, βΠ6:) 5ἶνε κύκλῳ 
περιφορᾶν Ῥτουι Ρ/]ᾳὲομὲ ἀῑείται ἆς Τ1..ν. Ρ. 747. Δ. ΥΠ» Ρ. δΙδ. ο. ή 
περιφορὰ τῆς ὅλης συντάξεως πριὰ «4ἱΠεῃ. ΙΧ» Ῥ. 375. . : 

Ώεις Αὐτοφυὴ, ἀῑεῖτα ὁ ἔχων ἀφ᾽ ἑωυτοῦ τὸ εἶναι (τὸ εἶναι νετετδης 
Φῦναι ἀῑοεῦατητ εἰ πεφυκέναι") μὲ οκέα 56 ἐβδο: αὐτόθεος " νῖπι ἴδιαπι νοςῖς 
αὐτὸς ἵη «ΟΠΙροδΙΤΟ σἷο εχρ]ῖσαι Οῤίωπ. αἆ «Ι)εηο51ῇ. ἃε (ο. Ρ. 189: ὃς 
(ος Ιπδετεπάαπα) οἴκοβεν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἔχει τὸ εἴςο. Υἴτμτο ποππίΠ]] ἆἷ- 
νεισα αριά Λ/αίοή6 ἆς 11..1. Ρ. 645. ο. ὅσοι ᾽Αθηναίων εἰσὶν ἀγαθοὶ δια- 

Ὦ Φερόντως εἰσὶ τοιοῦτοι" --- µένοι γὰρ ἄνευ ἀνάγκης αὐτοφυῶς εἶσὶν ἄγαθοί" 
ΠΙ011γ4. Φύσει, δομέ: εἰς ἴδια Ίοσο ταῖοστῖς ἴπ παΥΡΙΠεΠΙ 15εῖδ» θεία µοίρῳ» 
ἄληθῶς καὶ οὗτι πλαωστῶς., ςοιηπιοᾶῖς Ἱπιογρτσϊαπεπεῖς Υοςῖδ αὐτοφυῶς" --- 
Ώει ἀῑσίαιγ αὐτοφυὴς., Ἡτ αὐτοτελὴς, {η 56 εἲ ΠΦ64)4 σε ῥεΥΓεοίις: ῤ- 
Ροή νοδαοὶ Ρ. 653, 94 αὐτοτελέω εχρ]ίσαϊ, ὅσα δι αὐτὰ τελέα ἐντὸ 
πα) οὐδενὸς ἐπιδεῇ τῶν ἔξωθεν, οὖτε ποτὶ τὸ μεν» οὔτε ποτὶ τὸ καλῶς ἤμεν. 
τοιοῦτος δέ κεν εἴη ὁ θεός" ΕΤΥΡΛάΙΠΟ Ῥ. 556» 49 ἨΟΠΙΟ ἀῑεῖτΙσ ΠΟΠ αὖτο- 
τελὴς --- ἀλλὰ τέλος: δις εωΩΙΙΠ 165. ντο ἀλλ᾽ ἀτελής. «εις πη]]ῖμ Ἱῆ- 
ἀῑσυς, ας ῬΠϊ]οςορ]ίς σετετῖ5» εὶο ετ {γριά Ἠετο. Έτ. ν. 1945 

Δεῖται Ὑὰρ ὁ θεὺο» εἶπερ ἐστ᾽ ὄντως θες» 
Οὐδενός. 

γΙο/άε 4Ἡοαυε Ργιασοιςο ἵη ιεοζσεὶ Ἐε]ος. Ῥ. 45. 33 Όοις οει ἀγέν- 
γωτος καὶ αὐτοτελήςο. Ῥεᾷ ουας ἀῑχῖι Πγπιπο ἵπ «η 111 Τονεπῃ οπηπίαπ] θβ]σα- 
εἰδοίπια «{γ]ηίάΐες, Τ.1. Ρ. 5. αρῖο οοΏρτΏῖ Π Ώουπι ΓΕ {ρΙζ) τὸν αὐ- 

τοφυῇ: δε ἐστὶ πρῶτός τε καὶ πρεσβύτατος, καὺ ἀρχηγέτης τῶ πάντων, 
αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ γενόμενος" ὁπότε δὲ ἐγένετο οὐκ ἔστιω εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ἦν τε 
ἄρα ἓξ ἀρχῆς, καὶ ἔσται ἐσαε), αὐτοπώτωρτε καὶ μείζων Ἡ ἄλλου γεγονέναι» 
καὶ -- αὐτὸς ἑαυτὸν ἐξ ἑαυτοῦ ἐποίήσε» καὶ οὐδὲν προσεδεήθη ἑτέρου εἷς τὸ 
εἶναι ἵη η Τμπρ]άοῖς τΓασιηπάἶ πΙοάΙΙ ἔοιτο νἰάερος εχεςςῖςςο, 

Ἐληδάεπι αἷῖα αιαθάαΙῃ ἆς Ώσο ἆἶσεα» «Χ πο «ἰεπαπάγίπο (Ιε]όΙία 
«οἰ]εεῖα» 5Ιπιρ]ῖειτες ροή, Τμοςο» ΙπΠ1 φηῖο ΡΓΟΙ4ΤΟ». Δυσδαίμων, «ἱθ- 
Ῥατ. Δυσδαίμων, ὃς» τάδε λεύσσων», { Ἰαῖας Ῥατα απῖνειςὶ οιάίποιῃ ) θεὺν 
οὐχ) υοεῖ. ἵηπ (εμεμῖ Ῥτοϊτερι, Ῥ. 50. 19, 

Θεὺν δὲ ποῖον εἶπέ µοι γοήτέον 5 
Τὸν πώνθ᾽ ὁρῶντα κ αὐτὸν οὐχ. ὑρώμενον » 

Εὐριπίδῃο λέγει, ἵπ εἰδάειι ΦΙΟΙΙ, ν» Ρ. όοι, ἰδῖς Γεβαίάς, λέγει κό- 

Γ βίος» 



{. [. 6, Υ. ΡΙΑΤΛΙΤΕς ολρύτ ν. 

βίος πουν οἶκον οἰκοδομήσετε μοι» οἴο. παγκάλως καὶ ὁ Εὐριτίδης Δ' 
συνῴθδεἰ τούτοις» γράφων» 

Ποῖος ὃ) ἂν οἶκος, τεκτόνων πλασθεὶς ὕπο». 
Δέμας τὸ θεῖον περιβάλοι τοίχων πτυγχαῖς µ χαις» 

γε δις ἐπεωμίογε εος Ῥοτεὶς οτἴαιπ. Ἠῖ ΠΟΤΗΠΙ δι. αὑσατάσπι νἰάσοα- 
ταγ. Όπο Ρταεῖετεα Πὶο «οπτεητΙς ετο ΓΠΕωγίῤρίαὴ «πητίοο, οἰιοά ρεηϊποίσ- 
ηο 5ο] οτίαιῃ ποὈῖ5 (/έ7/έΜ5 «4ῑεχ. δετναντ ΦΙΤΟΙΗ. ν» Ῥ. 688. υὈϊ πάνυ» 
Ἰπηυίε» θαυμαστῶς ὁ ἐπὶ τῆς σκηνῆς Φιλόσοφος. Εὐριπίδής τοῖς προειρήµέ- 
γοις ἡμΏ (ηπειηρε περὶ) τοῦ γνωστικοῦ Βίου ) συνωθὸς διὰ τούτων εὑρίσκε- 
ται» Πατέρα καὶ Υὼν ἅμα οὐκ οἵδ' ὅπως αἰνισσόμενος. Ἑ ἵναπι Ῥατεῖς αετετη » 
ο είῃ εχἰπ]]ᾳ δὶο ἀἰοταπι αάοταπας ΟΠεϊςηαπϊ, ΟἼωπεςο Ῥοδτας γετεῇ νο] 
οὐσευπίςεΙπιῖς νετοῖς αἁμπηὈτατηπα, Ὥος οπ]άεπι 46γο ΠΘΠΙΟ αἱδῖ {εῖ]ς Ῥετ- 
φιιαάεΓες:΄ Εδίαιια 5απς νετὶδϊπηαπι, οαὐοά ἆε (ἱ2/ΠέήΙε δετ]θῖτ φἰῖα ϱεσα- Ἑ 
οἶοπε {οςἡεηί αἆ ϐώνογ1ἠὲ δγσι. Ρ. 497... πΠ. 6. 

δεά µέλος μιά Εγήῤῥώλς αάροπαπι» Ἱΐς 1ο ραμ]ο τεσείας 5οΠΡΙΗΠΗ 2 
ουσπ 4 Ογο11ο ἵπ Ἐχεειριῖ ρ. 491. Λαγηορο Ρ. 51ο». 

(4) Σὸ. τῷ πάντων µεδέοντι», χοὴν» 
Πέλανον τε φέρω», Ζεὺς εἴτ᾽ ᾿Αἴδης- 

᾿ Ὄνου 

σσ ---ννοννοτ---εκ-κε---....--------- 

(4) ἵπ Ἰΐ α (010 τεορςεῖ: ν6. 1». τῷ τενοσανῖ εκ (1ο. Ῥτο 
τῶν. νδ. 4, θυσίαν ἄπορον η θ. ὤπτυρον πηπτανϊ οὔσεφυυτας «4ζγετοῖο 
Αηΐπι, αἆ- «ει. Ῥ. 956. Πεαί]Η]ο ἵπ. Ἐταρι.. 11. Ῥ. τὸς.. οτ 
7 υμῤίο Ἐπιοπά, ἵπ ιδ. 11. Ῥ. 310. Ότο παγκαρπίας τεοερὶ (010- 
Ὁαπιπι πάγκαρπείας" δοβήοε]ες Ῥο]γιάο:. Ἐνῆν δὲ παγκάρπεια συµ- 
μιγὴς ὁλαῖς. --- Νδ.δ., Ραπίο {οϊδαπ αμάαεῖας 5επῖρί (βυσίον ἅπυ- 6 
ϱον). προχυθεῖσαν' (ττ οἶνο προχυδέντα Πειμείγίς Βλ], π. 
Ἑρμ. 8. 173.) υδί (18ης. προχυτίαν Ῥίαεῦει, (ος προχύτην 
τε. ΠΗεαι]ήΜς, προχυταίαν Ίδοπ τεοοτάαρατης νἱτ Ο1α5, Ἱπςοίαπι 
Ἰπδαῖας οιἰηςάαπι Ῥτορα ῥἰςϊΠαιη Προχυταῖον «ῑειαπις οεῖετα νο-- 
οεἵη: 6556 αθη!ς Ιπιδίωταπι 4ο προχυτίαν εἲ Ῥαεπθ. ἀῑκείαπι προ” 
χύτην Ίσιο 5εη5Η: Ίος ΦἳἼοφῦε νοτή απίά αρΏας πε ετ ρταεεεάεῃ-- 

Ἡ αἰφυαπάο. εχοοριταδίτήτ. ---- Ν5.9. 1ο». τοσητιϊ (Οεπιεπίπα», 
πὶς!, αιοά ψυχᾶς Ροδιετη ρτο ψυχάς' (γοίως. ἀεάεται,. ψυχαῖς 
ἀνέρων. Ταΐῖς [βουλομέναις" ---- εἴ ἵηῃ Ν5.19.. Τίνι δε µακάρων εὖ 
ῥυσαµένους, Ῥτο νυ]σατὶς αριά (1η. Τόα δὴ µακώρων ἐκβησαμένοις" 
υδί: Γον 1ή1ὲ «οπἰοστταπα.. Ιερεπεῖς ἐκθυσαμένοιο,. Βτπαϊαπα: Οοἆῖςε 
45. τεςερὶ αἆ Εἴεγοζοί ῬΡ. 4δο.. --- Οποά. ραμ]ο απτε  ἀῑσετα: 
Ἱποίρίεδατ)». πες (γρ Ἱεοιο. προχύτην τε». ἱοεπι Ἰηγεπὶτ Ίπ' 

Ώρς- 



ΙΝ ΕὈΒΙΡΙΡΙΣ ΑΝΑΣΛΑΟΟΚΕΕΑ, ολ) 

Α. Ὀνομαξόμενος στέργεις σὺ δέ µοι 
Θυσίαν ἄπυρον παγκαρπείας 

5 Δέξαι πλήρη προχυθεῖσαν. 
Σὺ γὰρ» ἔν τε θεοῖς τοῖς οὐρανίδαις 
Σκῄπτρον τὸ Διὸς µεταχειρίζων» 
Χθονίων ) “Αιδη µετέχειο ἀρχῆς" 
Πέμψον μὲν Φῶς ψυχᾶς ἀνέρων 

1ο Τοῖς [βουλομένοις ἄθλους προμαθεῖνν 
Πόθεν ἔβλαστον ο τίο ῥίζα κακῶν ο 
Τύνω δεῖ µακάρων ἐκθυσαμένοις η 

Εὐρεῖ µόχθων ἀνώπαυλανε 

ὮΒ Ίος 80η1ἱ [αῖπα 6111. 

ΤΗδὲ οἩηΟ{ΟΥ111 ἆοημ]πο ΨζηΗ2 
αλαηζις 101 [εγο, δεις Ιδ5 
Τε ενα ζονῖς ΠοΙΠΙΠΕ 541465. 
(ο Ἴάησα ἄείινα 114 

Φδ 

υπ οε λκ  μ  ὑυυ μὐ-ᾱ-ᾱ---υ- ουδ μη  λ-----------κ-------"Ύ-------- 

ἩΟσΙΗΠ νεΙδΙΙΠΠ αΠ]πίοΣ δῖς Ῥοσσ]ππι αποάάαηι ἀἰσρβατσ» 41ο 
{γασες» ἵπ ΥΙοΙΙΠΙΩΠΙ Ισπεπ]ηΙς 5αςΓΙΠη ἀρίαδας, Προχύται, Ρἱατα]ὶ 
5οππρες ΠΙΠΊΘΓΟ. (τπτ οὐλαὶ» εἲ οὐλοχύται,) αρρε[αητας Σγριςὰ 
Έ]ες. ν. 891. ΙρΠ, Απ]. ν. 1110. 1479. δε 10], ἵπ ΠΙΕΠΙΟΓΙ8ΠΙ 

ο τῖτας απτιηυϊ εβῶΥςᾷ6., ἵπ Πὶ 5οὈσῖῖς φαστῖς νοετεος πῖ Ιοσπ5 Γποσίς 
εται επῖπι {πησιπα ΟΙΊΠΕ Ρεπις οὐ]ατίο οἳ ὤτυρος θυσία» πίτοταας 
346ο εξ (γο(ζμς χοὴν Πελαωνόν τε» ΥΠ αζκζήιζμό γηοίά1 το- 
ἀἰάετῖτ: ποῖα Ιεκ νετ Αιῆςη αρ. Ρε. Ρ. 69, αὖα ἵπδεραπτις 
Ὄεος εἴ Ἠοτοας Ἡοποίαια ὦπαρχαῖς καρπῶν πελάνοις τε ἐπετείοις" 
Αριά Βαήάμ. ἵπ Αιισΐ Ρ. 6ο. ἴ, Διὸς ΠΙΕΠΙΟΙΑΙΙΣ Ὑπάτου (βω- 
μὸς» ἔνθω ἔμψυχον θύουσι οὐδὲν, πέµµατα δὲ θέντες οὐδὲν ἔτι 
οἴνω χβήσασθαι νοµίζουσιν" ἰδιὶ Τονί 51ο Όςςτορ πέµµατα ἔἐπιχό- 
ρια ἐπὶ τοῦ βωμοῦ καθήγισεν, ἃ πελάνους καλοῦσιν ἔτι καὶ) ἐς ἡμᾶς 
᾽Αθηναῖοι, ΡαΜ6ΔΊε ΥΠ, Ρ. όοο. η. ἆθ ϊ ἀτύροις ἱεροῖς. αριὰ 
Έ]εοςδ, Ατοπάας Ρμΐσα]εηδες, ΤΏε]ῖο5, αἱίοδαᾳιιο ἰταεῖς πίτα ἀῑο ρος- 
επί αἨπε Πιῖης που 5ηπτ ]οςί, Ρίάσίοτ ἴ]α μας ἀράστε ἔ». δραηήε- 
“1119 πὰ (η. Ῥ. 4949 ὅ16. αἆ «4γ]ποβή. Β]πι, ν, 65ο, 66ο, εἴ 
//αο. Ρεγίκοη. ἵπ «ἄεώη. Υ. ΗΠ. χι, ς, 5. 

Έο 



Ἂψ Ἱ. Ο. . ὈΙΑΤΕΙΡΕΣ σΑδΡΌΤ ν, 

Φε [ησίζης αεοῖρε ἆμα. 
Ίμ πώζό ευ «ηβενος {πίεν 
οερίγα {γάοίῶς Φδ/έπο Ιονΐς. 
146 ες 16ΥΥΕΣΙΑ {ΕΠές. 
Τμ [σε αμ ἔπ[ιμάε γή» 
Οἱ 5εἶγο νού μη, σμο καῑα πεηὲς 
αεία εξ ΟΗ44 ζµαε εὔτῶ ΙΑ], 
 οθεἰεοώα γε Πο 

Πεζι έπη δὲ ᾖαζεγε αζογίμ. 

Π5 ρτεςῖοα5 αά ΘΗΠΙΗΙΠΙ ΓΗ. ΙΜοάετατοζοΙη Εαςὶς Ἆος ἵπ σοῄοία πῖ- 
Π] ]ακιας Ε55α νετο {πάϊσαδαι Αα. Οιώνογ1ς Ἀγσ. Ἱπτε]. ς, τν. 
8. 19. Π]ιά εφι]άεπι ποπ εχρητο, «ααπιοῦτοπι αά Ίδα, Θυσίαν ἄπυρον 
παωγκαρπείας» εἴ 4Ἡα ππεηῖαε αἀφοτδῖ Ροτηετῖτ αὖ «4ἱεχαπάκίπο, ὁλοκάρ- 
πωµα γὰρ ὑπὲρ ἡμῶν ἄπυρον (5ἱο Ἰεσ. ν». το Ρ. 6δ8.) θῦμα ὁ Χριστὸς» 
ου]οιας αἱ]πάστε Βάήέπα νὶάειας τὸ πάσχα --- ὑπὲρ ἡμῶν ετύθη Χριστὸς» 
οχ τ Ερίς. αἆ (οτητῃ. ν, 7. Ίες ππῖτος ΙΦΠΠΕΠ ἴδτα Ο/εμεπέ ἆς Εωγί- 
ΦΙά6» ὅτι τὸν σωτῆρα αὐτὸν οὐκ εἶδὼς λέγει. οῖς επῖπι Π]τίπια 5εγῖρτα 5υΠΕ 
Ῥοδΐαε ΡΠΙ]οξορπο.» τπτ νϊάετί αἰιοάαπππιοάο απσαι Ώευπι «επ]άαα ἀθοῖ- 
ἀειαδσα Ῥα]αΙΓεγαπι», ο πια]ἰς., αιδας Ποπαῖπες Ἰπδαπαδί]θας Ρτεπιεβα- 
τής», αΠυιπάς ΏΠοι εχδρεσιαπάἁπα Ρταςδεπτῖςππα αάίεττει τεπιαάίηπι. Ίπ- 
νοσας Όευπι Οβειπαίοσειῃ μπὶνειςί, οπίης ποιπεῃ 5ἱοί Έπτετατ ἱποοσηϊ- 
ταπα5 αΠειπ(Πο, Ὁξ γετρῖς "τας Ρα Τκαπέῖ, ἀγνοῶών --- ἠυσέβησε" 
Ἠυΐς ραπ οὔειε 5ιαταπα Ῥηπησίας ἵπ απἰπα στα τεςηῄσατίοπεπι οὗ 
Ῥοποίποτα: Ἠαῖας ἵπ εαρετῖς Ιπ[ετίδηιε ασπίτα Ῥοτεπῖα, Ρεττ αὖ 1]ο 
ερρί]εχ» Πῖ Ίποητες ᾖΠηπήπατε «ἀῑσπειητ γεητατῖ αΙηαϊίοτάπι» αἴαις Ἶος 
εάοσετε. Ρταεῖετ σεῖεία.» 

Τίνα δεῖ µακάρων ἐκβυσαιένοις 
Εὐρεῖν µόχθων ἀνάπαυλαν. 

Οἱ εοεἑοο]ώνι }1ε Προ 
επι] οἰὲ Ἰαύενε ἰαζογή. 

ςΑΡΌΤτ 



ΙΝ ΕὐΠΙΡΙΡΙ5 ΛΝΑΧΑΟΟΕΕΑΔ. 16 

Δ ος κο οκοςλςλς σος κΟκοςλς2ζο(2 22 ς 222» 222 2ςλέ2ς λος λλες 2222220226 «λος 

ο ώς γ1. 

Εατίριότ6 οχ]ιμεί ἆςο ἆπορας τογαπα ογοαίαΓαηα ρτίη- 
οἱριῖδ 6ΥδΙΕΙΙ» 

Ευγιρίᾶἡς «ἀπαναρογέα: «οεῖωπι, σἶνε «εἰ]εγ, εἰ Τεγγα ἆμο 
ΤεγήΙ εγεαίαγιι ἡγἰποίρία. «4εί[ᾖεγ Τγαβίεο ΕεπΙίοΥ ᾖουιί- 
πιπφιιε εήπιφις, ρμίρο ουρίίεν αῑοίμο, 1 ΥΤαΤΑ οοππρίεχις 
μέ οοπἰπροπ. ΙΝΟΙΙΠα Ιοψί, «4ει/εγὶδ, (οεἰὲ ἐπ ἰαἰίδις 
Ῥετππιίαγ. «4είῄογα 5ΕΊΠΕΠ ϱεπίαίε {πι 1 εγγαηι οπηπίραγείε- 

Β Ἅᾖεπι εγιπιάεγο. «ΠΟΥΗΙ εοπἰβιι αΠΟΤΕΤΙ ψἐπιςίε Ί γαρίοίς 
επαγγαγὰ. «ΙΝ ἐπ αΊπΟΤΕΠΙ Τειγὲ αἰοίιηι εν Ιπεπίε 48ΕΎ/- 
{ΤογιήΠπ. -π 4εσγρίο νετδαίιηι εἰ «{πακαρβογατι, «Φεοι({ὰ 
Τγέρ. πι] ΠΙοΤΣΣ ἴπι διὰ φμοάφιιε Τεδοϊψὲ εοτριςδ Εεπἰ{α[θε 
(6 οτρις ἐπ {εΥγα7ὲ γοάίγες ἴπ οοείωα, δει «4είπέεγα απιΕΙΗΗ 
σἶφο 1 ἴ]ι Πιέπίε «ιο δὲέ ἐπιογίαίο. 

10, Οἵ5 εαρῖτα Ῥιαοοθάσπιί ἀρίοχαπι, οιἴαπ κσεοππάυπι {1ῤΙάζοη » 
Ῥταετες ΟΡρϊΠςσιπι» τὸν αὐτοφυή» πΠΙΠΙΙ] απίο οοπάϊτα ος ΠπίγεισΙπα 
Φτ, πὶςί 1 {Παάἰσεσίαφιο 10ο. Βεοῖαπι «ΟΠΡΟΤΙΕΙΙ ᾖ ἀπο /1η01Ηὔύγα 
Ώεις εζεσί; αεάἰΠςατοτ, οθέίΗ αἵ 1έΥ/ΑΠΙ: πες ἀπο «οηδἰάετανῖτ νο- 
Ίήε «οἵροία σεπἰτα]ία. κἶνα ΤΕΓΙΙΠΙ Ρορῖεα «τεαίατΙπΙ ρεϊπεῖρία, ας ἵΠ τα 
ᾳ,οαπε Ρρταεεερίοίεπα 5εηπυτς «Ζμζκασογα: «ἱθάογς λος, Τ 1» 

ϱ) εχροδίτα νεῖεΓΙπι 5επῖεητία βἴαἴΠΙΕΠΕΙΠΙ αΏτο ΠΠΗΠάΜΙ οΟΠάΙΤΙΙΗΠ µίαν ἔχειν 
Ἰδέων Οὐρανόν τε καὶ γῆν, μεμιγµένής αὐτῶν τῆς Φύσεως, εἴς. ἔοικε δὲ» 
Ἰπαυήτ Ῥ. 11» περ τῆς τῶν ὅλων Φύσεως οὐδ᾽ Εὐριπίθης διαφωνεῖ τοῖς 
προειρήµένοις, μαθητὴς ὢν ᾽Αναξαγόρου τοῦ Φυσικοῦ” ἓν γὰρ τῇ Μελανίππῃ 
τίθησῳω (οοτιρεπάυπα Φησὶν ., 5γ]]αβαπη τε Ρερετίτ Πτεα Ρταεοςάςης,) οὕτωςν 

Ὡς δύρανός τε γαϊά τ᾽ ἦν μορφὴ µία" ᾿ 
Ἐπεὶ ὃ) ἐχωρίσθησαν ἀλλήλων δίχα» 
Τίκτουσι πάντα κὠνέδωκαν εἷς Φάος» 
Δένδρη, πετειὰ» θῆρας» οὗε ϐ) ἄλμη τρέφει, 
Γένος τε θνητῶν. 

Ἠῖς νοιαῖδης, αιο5 Μεἰαπίρρεη τὴν σοφὴν {οοῖε ἵπ 866πα ἀἰςεπίεΙ» Τξιαιι 
Ῥιαςῄχεται Ῥοξτας 

Ρα οὐκ 
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Οὖν ἐμὸς ὁ μῖθος», ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὺς πάρα» Ὡς εἴς. αν. 

410 νούςι 5ΙΙ4ΙΠ 6ἶσα ΡΙαεςδρΙΟΓΕΙΙ «4Πάκάσογα) Ὀεπενο]επιαι 1Η5ἱΠµα55ε 

ἀῑσίτις «Πἱομγεἱὸ Παλίο. Άτιο ἘΠείος, ῥ. ὃδ» 91 ἡ ἀρχὴ τοῦ λόγου αὐτῷ 

αἰνίττεται την πρὸς τὸν δι}άσκ«λον εὔνοιαν Πίο ποτ Ἱεεταπα» Ἱπίαπα ἴστιά 
οχἡίοαι ἱπέτα Ῥ. 1035 35 υὈὶ Ρραπῖο αΏῖο» ᾿Αναξαγόρα», ἴπαπίτ, προσεφοί- 
τήσεν Εὐριπίδης' ᾿Αναξαγόρου ὁὲ λόγος ἐστὶν ὅτι Πάντα ἐν πᾶσιν (αἀάειι- 

ἄσπι νἱάστας ἦν") εἶτα ὕστερον διεκρίθη. Ίδία ἴΙΠΟΠ, ῬεισοΠαα ΠΙΙΠΙΠΙΕ οοἩ- 
τας ἆππι π]ίεγοπι Ῥοδτα ἀἰσσπῖοπι [αεῖτ, απο εσσε αγδίττος τὴν τῆς Με- 
λωνίπτης ῥῆσινο 4Ππια Υε]αῖ εΧΕΙΠΡΙΗΙΑ τοῦ ἀπρετοῦς καὶ μὴ ἁρμόττοντος 
ποιαδας «4 οίεἷσς ἆᾳ Ῥοδτ. ο. Χν, ἉῬτίπιαπῃ απἴαία νεισυτα εἰεσαπται αἰ]α- 
άθῃ5 ἵα ΔγΙΠροδίο Λίο Τ. ΠΠ, Ρ. 177. Δ. ἡ µέν µοι ἀρχὴ τοῦ λόγου 
ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριτίδου Μελανίππην», οὐ γὰρ ἔωὸς ὁ μῦθος, ἀλλὰ Φαίδρου 
τοῦδε" Ἠαδαῖε πος Ἱπ βορΗϊςεῖς ΓΑΠΤΙΠΙ 5εά αἳ Ῥοδτῖς Ἱπατατοίας: ετίας 1π 
«γἰεάίο Φεβο]ίσνα οὐδὲ Ἐ. Ἡ, ϱ. 33, εχοϊαης ἀϊνειδας 5οηϊευτίας Ἱθ- Ὦ 
πλϊςτϊς ΕΙ εχ Φωγίρ. ΗΠΙρροῖνιο ν. 350. 
Όσο αι άοπι ρΗἰ]οσορ]απτί ΜΠε]απῖρρας ρε] ετ 2ε/ά» Ῥτορτία ΕὼΥὶ- 

Λὲάὲ πἀρε[]ατίοπο ἀἰεπητις «σείῇε αἳ 10/64. 5ὶ το ἴρδα 5ΡεστεῖΙζ» νεταπα 
νὶάοτῖ Ῥοϊατῖτ αιιοά ροδῖτ (ζοζωύομµς Απ. ἵαπ «4{Λεμ. Χ» 6. Υ» εἴαδάεια 
{γήρίάεπε Εαΐςςο  5οητοητίας πα «1ο/Πέγο οἳ «Χεποββαπε (οὐοβλοπίο: 9εᾷ 
Ἱπ Εγέρίήὴς Φτλοποβοσαα ΠασιΠΠΙΟ» αιοά «παοτας Οζµδορς, εκρ]ῖοαα- 

ἆο α νίτο «ΙΠΊΠΟ ἀῑςςοπείτοια» 6ἵ» νε]ιτ αὖ ]οταπι ορίπίοπε ἀἴνειδαιῃ » 

Ειγέρίάὸς ἵπ τεταῃ ΡρτϊπεϊρΙϊ5 φεητοπτῖαπα «οΠδίάεγατηηῖ ΥεῖρΓες; «Ποστ 

Ίοσα Ρτο. ἴδιας αενί ταῖοπε Τήεοϐ. (αμΐογως ατὶρίτ Νατ. Ἔνεοι. 1» ς, 155 

σέχες ΠηβίΥ. Ῥ. 685. 7 γωνης Ῥτασβι, Τν. νΠ» Ῥγούις ἵαπ }1γσΙ]. 

Ἐε]οσ. νΙ, ν. 31. αἩῖ, Πλεπιοίαϊα «Δεπορβαμᾶς ορίπῖοης», ἆἀμο κσταταεηεῖ5 

ετοατϊοπίς Ρεϊποϊρία Τ6ΓίαΠΙ ες 4 Π.Ι» Ο0Η56Η{9 αἴτ, 3 /11έγο Ειγ1βί- 

οτε, εεά εβεελε; ἀἰογὑάμαι» ΤεΥΓάΠΣ επΩῃ οἱ «ἄεγα ἐπάιμο ῥγϊποῖρία. 
ΑΌγα οι Τενγάη ἀῑχῖτ αἳ γωνίας 5εά δολίήδ πΠοταῖα Τεσςθηςῖῖς πας 

ἵπ το Ρ]αοῖεῖς, ἐκ Γῆς δὲ» παπί, καὶ Αἰθέρος 1 γεγενῆσθαι τὰ πώτα 

θέλει ] Εὐριτίδγεν Ἠϊο αὐϊάεπι νοσσπι αἀπίδοης Εωγίρίὶς δεπαῖπαπι Αἴθέ- 
ρου» ἵαπ παπα ΓΠοφποπιαπάαα Ττασίσπια Ἠμπσσα εὐεπίφορον 1ᾳΐ55ε νετε 

ςοτῖΌῖε «εᾖοί, ἵπ «4γἱκορᾷ. Βαη. ν. 919» απο Υγεία 

Αἰθὺρ ἐμὸν βόσκηµα» 

ἴπαιῖε Εωγῤῤὄόες, 5Ἱ απῖδ αἷῖας Ρταοῖος Βοσζαῖοη]» ἹπαΙσηϊςςπηας, οὐΙ {0- 
τος τητρίτος νἱο]ατας5 α Οοπιίςο ἵπ 5οεπα ασίταζετα: Εωγίῤίώώς ἆς αετπειε 
εοητοπιίαπι τιάρηάαπα αχροπῖϊ «γ]πίοβῶ. ἵα ΤΠορπιορῃ. ν. 19: 

οὕτω ταῦτα διεκρίθη τότε. 
Αἴθὴρ γὰρ ὅτε τῷ πρῶτα διεχωρίζετον 
Καὶ ζώ ἐν αὑτῷ ξυγετέκνου κινούμενα» 
ΤΏι μὲν βλέπει χρὴ πρῶτ' ἐμηχανήσατον εἴς, 

«4ειᾖεν 



ΕΕΚΌΜ ΟΕΒΕΑΤΑΕΒΌΜ ΡΕΙΝΟΙΡΙΙ5Σ ΕΠΕΙΡΙΗ, 47 

Α «Λο Εηγὶράἔ, νεῖαι ροπίτος, εκ Τεγγᾷ ππαῖτο οπηπία Ρχοστοανῖτ απ]: 
πιαπτία ετ ἱπηπίππα: ἵπ (Ἠγγδ[ρρί- ἀταπιατῖς ποὈΙῖ {ταρπεητο, 

Γαῖα μεγίστη» καὶ Δὼς αἴθὴρ, 

Ἠϊο απἰάεπα Ποππίηυη . Ώ9οΓυΙπηΙΘ γενέτωρ» Ἱἰία αππαμΏσπι οἳ {πυσυπα 
αἱ1ηα σεπεισίκ». 

Νιήτηρ πάντων νεµόμισται. 

Ῥτωειος Πυπιίπα» πΊατο, δοἱεπα» Ἰπ]ηπίας εερίος Ἱπνοςαητήσ «4ετο) 1] Ῥτο- 
πιοίῃεο ν. 88. 9ο, ΤὮ ὅτε εἰθρ. ταμ͵ ἠτόρ τε ῦ. δεά Εωγίρίάσε 
πιεηῖεπΙ αἴαμε ϱχ. ἀνειοῖς ]οεῖ5 νετρα ΛΡαεήης εχρτεςῖτ ἵη (Ἠγύδε: 1ο- 
ευ α- δεσβίδεγο αἆ 1ΩΥΥΟΗ. Ρ. 91. (ΠἱάΚεγο ἵπ {Η. «{ΠίοΠΙΗ. Ινν 93. 
ϱ. /. Γο8ἱο: αἰήδηπα επιοπάσταπι.. νοῖςι- 1π. 5Η4Ι ἨΠς Ρητο, δεάεπι Γερο- 

ὮῬ 5ἶτο.. Πίο αἁδοτίραπῃ :- 

11ος νἱάε οἶγοιΗῃ ΦΗΡΓΑΠ6ν σι1οῖ εοΩηρ]έο 011108 
Τε/άΗΣ Πο] οθέί1η 16ΠΟΓΩΠΙ, (γα) βεγίδεπέ αεἰλεγῶ: 
Οζ εσ ος ο] ἵν σημα. 0η, ἄἰίσείν 1 εγεβέ». 
ερ /ζή.. εεἰβΙέσιε 1 5ε56 ο) ο ο εὲ Ῥάίέγς 
{αιεν εἰ 1εΓΓά5Σ. ο βαγΙΣ εὐγρις: απΠΩΙ αείῇε οάμσαί 
{ηζάήριμ. οπάεπιζιέ ογἱη/ώΥΣ αἷε {μίεσγο «ἰζό ερεηῃ οξοἰ η). 

Έταετετ δω εκ ἁταπαί (Ἠγδίρρο. τορροχίτ ἴπ Πΐ5 να] Ἱπρεϊπὶς Εηῖρὶ- 

ἀεα. {0511 ε ΟΓεβςῖς Ῥρετῖτα, αἴπε, 5ρερε νετείρας ος. τεςςπιἰοτίους. α- 
ΠἰΌίτα» πε Πῖς οιἰάσπα οπ]τεί Ῥοδδυης τ΄ « 

Ὁράᾷς τὶν ὑψο7 τόνδ ὤπειρο» αἰθέρα» 
6 Καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ) ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις 

Τοῦτον νόμιζε Ζῇνα» τόν ἡγοῦ θεόν. 

μι πες ΕηΠίά6, 

«4ερίρε ἆοε σδ]ῆπε εὔΕΗ5 2Η {ος ϱη/108: 10νέη, 

τας τε]αῖς, απῖ Πο Ῥίητες ποπιϊπα Ῥοδδεπτ, Ἠιςο εροοϊαπιῖα εο]]ερίτ 
Τ201.. σσιαΚεν. Ἱ. ο. Ρετερτερία: υρῖ ριοῖσης Ο0/1ίῤῥης ἀἱδριτανας., τε 
φοη]θῖτ Οὗρεγο ἆς Ν. Ὦ. 1, Ἐ. 15, «εμενα εδδε εἰ, Φε ᾖοηίμες [ᾳ- 
Φε αρρεἰαγεηί-,- Πε {ρίαἰς Ῥταςσετπα πϊτερατΗτ Παπς ἴπ τοπ τοςπηοπ]]ς: 
δ11ρΙάΙ νετο, οετετίδηε Ῥοθτῖς (αεςίς εἳ 1,απϊπὶ τας ετἰαπι- ἵῃ ῥρατις 
Ῥταεϊνϊίτ Πμεγής, ευ ἵπ. Η. τι 957.- 

ταρφειαὶ τεφάδες Διὼς ἑκτοτέονται ο. 

| ΠΙΙ Σπτοτεςτ παπα 1ω τα θες ἀῑσατατ ἐκ Δὸς; απ ἐξ οἳ ρθνοῦν νεὶ: ἐξ ἂά-- 
ρος΄ 
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ροᾳ” Πιο ἐν Διὸς Ἱπιατργείααις ἐξ οὐρωνοῦ απἱ ἆοσιο «εΠροϊτ ἆς «441 νἷιι Α 
εἴ ορετε Ρ. 374. Ρ. Ἡῖ πιοησιοῖ Ρος Δίω ετἶαπῃ τὸν ἀέρα Ῥοδ»ε ἱπιε]]σί, 
τεδίεπι αἲτ οιτατ ΡΙΙεποπα ὉοπίοΙπΙ, Ρ. 974. Β. οἰίὰς Πίο νετοα ος 
δοηϱί ἀεριειαπϊ: --- Ὃν οὐδὲ εἷς λέληθεν {οὔτε κακὺν οὔτε ἐθλὸν πεποιη- 
κὼς» 5ΕΠΣΗΠΙ ἵαπταπα ἆαι α 56 ΟΠπί5δοΓι(η (απηπατίσςς, απο /οὐᾷεις Πο- 
0ἱ5 εχῃίδοι ἵπ Εε]ορίς 6απε. Ρ. 6, ετ ῥ. 55.) --- οὗτός εἰμ ἐγὼ 

Α)ρ» ὃν ἄν τις ὀνομάσειε καὶ Δία. 

Πἱ5 (ρπάσπι 5αρά!τ, ἀλλὰ μὴν καὶ ἓν τῷ βίῳ Φαμὲν., τὸν Δία ὕεψ. ἵπ πας 
οποτάίαπαπα Ἰοᾳπεπάϊ {οπππ]απι ποπππ]]α αἁδοίρια 5ππε πά Πεγοοέμηε 
Ῥ. 1ου. «οηΓ. Τομβίο ποτατα απ δμίᾷ, Ἡ. Ῥ. 139. Ο. /. }οείως ἂε Οτῖς. 
ετ Ῥτορτεςς, [άο]. Π», ο. μἱτ, αι /ο. Ῥομέεν. ἵπ [εοβήγ. 0199. ν. 8ο. 38- 
ευπάσπι {σογοδίωη ἵπ Άπα Βαττα. 4ἱομαμ [ης ολαὲὲ ΟΕ σδγ]ν οξ 
΄ήηάς µη: 5ηπηςίτ οκ Ῥ]ωιαγοβὶ ΒΥΠΙΡΟΣ. 1, Ρ. 759. 5. πὈἱ «4ἱομμ. 
οἷα, Φησ)ν Διὸς θυγώτηρ µέγω τρέφει καὶ σελώνας. ὭοὮ μέγα, 5εὰ ἔρσα Ὦ 
ἀεάεται Πίο Γήµαγεᾷ. Ἡῖ Ῥ. 918. Α. 949. ΔΑ. «4ἱμάη απῖοπι: Οἷα Διὸς 
θυγάώτηρ ἔρσα τρέφει Καὶ σελάνας δίας. πιεὶσίε 21οἱογίως Ν. Τ.. χιν. ο. 17. 
(0η) ἱῤῥο α]ϊδηια ετοῖὶςῖς, αιίθας Ἱαρίτος εἴαῖ «4είῇεν. αἲν {πένες 
{216Υ 10Υ6 ϱἱ οθε]η ((ἱζεγο ἆςο Ν. Ὦ. Ἡ, ς. 96.) ΙΠοπίς Ποηίπε σεπ- 
5οῬαϊΠσ «ΟΠΡΘΟΓΑΙΙΙ5: {1 ἀ]σερεῤήν εΡΙΗΗΠΕ ΕΥ ΙΣ6 5εουππάαπι {ᾳσγο- 
Φ1 ΡαΤΠΓΗ. ΠΠ, ο. 4, «πεγωμὲ», ένα --- Ιώ ἄείβενα [ονετ», Γπο- 
21011 ΨέγΟ μη αὔγα ο 1εί}ζ. ὃεὰ 5ο ἴετππς ΓΕγῤώσε Ἰοςῖ Ἡὶς 
Ὁτ «ΟΠΡΕΙΤΗΘΓΕΙΗ, ἱ Ξ 

Λεϊμεγ Τταρίςο Ῥαΐος ΠοπΙπΙπιαας Ὀοῦπιαια», αἴηπο αἆεο ο5ῖ ἶ5 ρα, 
απ] νυ]σο {ωαρίου ἀἰσσρατατ: ϱὔαπι Αοϊμετ {6Π6ΥΟ οἰγειηίέοί απηρ]εςΕί- 
ἐν, Τειταπι Αειποτὶ Ττασῖοις φιαὈ]ϊ «οππηὈίο Ἱπηχίε: εκ Ῥεπάῖτα 5ΗΠΕ 
{Γγρίάν Ἐταροεάία, πες (αΓυιὲυ πεαως αἰῑς., απαηταπη τοςοΓάος» απϊπηαά- 
νεῖσα», οἴιαε Ρρίαεδετ (γη ἆς Ν. Ὁ. Ρ. 181. Κορυφὴ δὲ θεῶν. κατ) 
Εὐριπίδην» ὁ περὶ χθόνα ἔχων Φαειὸς αἰθήρ' εκ Οποτίςεο οπτπίπα Ρτοςμὶ 6 
ἁπδίο ῬεΏῖα 5η: 

Κορυφὴ δὲ θεῶν, ὁ περὶ χθόν᾽ ἔχων 
Φωεννὸς αἰθήρ. 

Ἰᾷ ο5τ, ὁ περιέχων χθόνα αἴθὴρ, --- Βεηρδεται Γωογοίέας Ἡ, 1οός 

ὤνίᾷο εοπηβΙέλ ϱ1 {εΠεί ὤείζεν. 

ΠΟΠ «1921 5εὰ «1Η, ΠςπηρΕ 2ΜΩΙΕΥΙΩΙΗ, 5ἶνο {6/γάΙΗ: ᾖ. ν, 419. 

1ος εἶγοίμῃ εῤγζίσ, θιιθᾷ ο/1ΘΙΗ 
(ωπείμαί σήηβ]ένα ΤΕΥγαΙΗ: «θά ῥγοςγεσέ 6 5θ 
Ο/Πίζν (σφοώ φάση ΙΠοΊΊΟΥΗΙ) γεοἱῥίζμο ῥΕΥΕΙΗΙ4. 

Πηοῖι 
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.Α πο συηι ἴ]α μονο εχεε]]επιῖδδίπα Ἡ., 909, 

Πεμίφωό οοε[εσέ 611 ΟΠΗ10ς ΦΟΜΙΙΠΟ οἱ ηά1 : 
ΟΡηέύτης 1ὴήε ἱάε ῥα1ΕΥ εξ» 146 αἶγια οηίερ 
ΠΙΩΜΟΥΩΙΗ σι1ῶς ΗΑΕ ο Ίεγγα γεεερῖέ εἴς. 

Ἡ,. 1» ν. 96ἱ, 

βονειηὲ ἐηζγες, δὲ εὐς ῥᾳίον «4είῇεν 
1η ρε) ηέγὶς Τοργοῖ ῥ/αεοἰβανίὲ, 
«4ἱ γ]άάε 1σΠέ [γήσες οἴς. 

ασε οΙη αῖς αιἱρηςάαπι Ῥοδτα ῬΗ]οδορῃις αὖ {Πγέρίάε πππαίας 65ς. 
ευἰ ἵη δι 5αΕΡΕΠΗΠΙΕΓΟ Ζεύς» αἰθήρ, Διὸς αἰθὴρ, εἴ οὐρανὸς Ι5Η9ραη- 
τς ῥγοπιίδειε» αιοᾷ Ρραση ἴαπα Παϊσι οκ ἀῑοιδ, πιι]τίδαας αλῖς αάβι- 
πιατὶ Ῥοδσει: ἴπ 15 Τετας πια Ἱηπσίτατ νε]ατ οπιπίραγεῃς, «4είῤεν. 

Β εοε]ν Γωῤέγ» αμ 5ἵνε {ον «είδε: ἵπ Απατοτίο Ρήνο ϱ. 
747. Ὁ. Ειγέριάίς ὁ πετώµενος ἱερὸν ἀνὼ Δὼς αἰθέρω Γοργοφόνος, Πτ. 
τπτ 5υδρίσοτ, 1 Απάτοπιεάα Ῥεγδει5: πθαία ]]πά ἵπιος Εωπρίάσας τοιι- 
Ίετε τεµαπ]αδ, πες αποά Ροπαπι» ἵπ εἶμς Με]απίρρε Ἱεεταπι: ἵπ «4Ρήοβή. 
ΤΠεκπιορῃ, Γγ{ρίσο.ν. 979. 

ὝὌμνυμι τοίνυν αἶθέρ. οἴκησιν Διός. 

Τη Ίδίαιη Γαρυίαπ Βοβο[ία νεῖοτα ΠΟΠ ρ8µςᾳ Ῥοδουητ αριά 442 τθροτὶς 
τὶ: 5εὰ γεισηπα ΓΕαγίῤίαώς, 

Ὄμνυμι δ) ἱερὸν αἰθέρ, οἴκησιν Δὼς. 

οσα Ριαεῦοαῖ η λάσε πι ν. Παρωκεκινδυνευµένον, νο]ατ Ί]μας ἵρογατ ἴπ 
Ξε]ιο]ς αἆ «4γἱ. Ίλαπ. ν. 1οο» πὈὶ ποφιτῖ Ῥτοδίαι ἵπ εχοπιρ]απίδθις ταή- 
4 Παπ] ἐν Μελανίππης Σοφοκλέους, ἴπ[τοημεης «οἵΓοστοΓ ήερῇ. Ώεγσ]όν. ἵῃ 

Ο ποτ αἆ Τῃεδπι. Ψ. 979. ἀοεῖο επιοπᾶαϊ ἐν Μελανίππης σοφῆς» 5ἶνο τῆς 
σοφῆς" Ἠιαῖϊ] Ραῖτ ειτοτ ἀεθοτίρεηείδ, «αἲπῖ δἱς ΠΟΠΊΕΠ ιδοβῥος]ί 5π8ρο 16- 
σοταῖ οοπιρεπάαςιΙπι: οὐίᾳς, αὖπε πυ]]α Πῆε,  Με]απίρρο πἰεῖτητ Ίδι- 
Ίας νοσς πιεπάοδα. Εμτρίάθα ῥΓαςδεγΏπη 5ροείαδαῖτ ἵΠ Τρ]άς 5οτῖδεῃς ΟΥἐ- 
αμ ν. 719 

1βεάφηο ἴη Τε] 
196 πιρᾶς «4εί/ογ «ἄεοίῤε «ΙΗΗΙΗΟ ΆΥέΓξὸ. 

Ότ ἵπ νῖτα «οΙΗΠΙΙΗΙ Ιπάϊσηίτατο τοὶ οοπιπιοτῖ, οθε/ΗΙΗ 16/22 1116. δ0- 
ζεήα, Ἱπείαπιαραπε, αραιά Εγ{βίάεΙη ονεη ει Τεγγαῃ ἵπνοσαητ ΙμΓΑΠΙΩΙΙ6: 
Ότεςτες ἵπ Έ]ες. ν. 1177. Ἰὼ Γᾶ. καὶ Ζεῦ πανδερκέτω ββροτών, Ίδετε τάδ᾽ 
ἔργα. Ὁμοτῃς ἵπ Μεάσα ν. 148. "Λίεο, ὦ Ζεῦ, καὶ Γῶ, καὶ φῶς, Ἰωχάν' 
{ωγρ. Ηιρροίγιις ν. 1905. Νῦν δ᾽ ὄρκιόν σοι Ζῆνα καὶ πέδον χθονὸς Ὅμνυ- 
μι. Μεζεα ν. 746, Ὅμνυ πέδον γῆς» τα ῥ) ἥλιον πατρὸς Τοὐμοῦ» θεῶν 

τε 



σο ΡΙΑΤΕΙΡΕΣΡ 0ΑΡ. Ὁ], ΡΕ ΡΟΟΡΌΣ 

τε συντιεὶς ἅπαν γένος. «ἨΝεάσα ππουε σεηεῖς 5ππο «σεῖο αι ἵοπα πλαπε Άι 
Ῥοΐμοτατ ο556 «οπίοηία: Ώαπι αριά «4βοἱ[οπΙμηῃ νο. ΗΙκ,Νν. 999» 5οτοτῖ 

ΣΣ» ἀἰσρηεί, ᾽Αλλ᾽ ὄμοσον γαϊάν τε καὶ οὐρανὸν» ΠΟΙΟΙ ἸΜεάεα. 6ετεης ν. 714, 

Ἰστω (Κόλχων ὅρκοςυ ὑπέρβιος ν ὄντι' ὀμόσσαι 
Αὐτὴ ἐποτρύνεις) μέγας οὐρανὸς ἥ ϐ' (εὰ. ᾖδ᾽} ὑπένερθε 
Γαῖαν θεῶν µήτηρ ----- 

{Ειῤίάος αραιά Πζαεγοῦ. ΡΗΤΗ. 1. ς. 935 

Καὶ Γαΐω μῆτερ᾽ Ἑστίαν δέ σ᾿ οἱ σοφοὶ 
Βροτῶν καλοῦσω» ἡμένην ἓν αἶθέρι. 

ἵπ Αοι]ιεις 5εἀεπίῖοπι ἀῑκίτ τΟΙΕΑΠΙ» αὐαπι ραΐετ Αει]ετ εἰτουπιϊσείις πε- 
ριεῖχε, «απιρίεολεύάί : τοῦ χθόν ἐγκυκλαυμένου Δἰθέρς πιεπιπίς ἵπ 
Ῥαεςαδις ν. 905. Τπουάµπι Υειςης 983. 

Ὦ γῆς ὄχημα, κἀπὶ γῆε ἔχων ἕδραν» Ῥ 

---- Ζεὺς» οἵπι 58ᾳα. Ἠΐο πιο Που ἀοιιπερῖε: νἱά, Οἷαι, Λας. ΤοΥ9ΛΕΡ.. 
ἵπ Ρ]ομίς Ῥλαεάοι. Ρ. 3909. --- Δεϊμοτα Τειταππαας ταπαπαπ Οπιπήρᾶ- 
τοητος. ΟΠηγεὶρρῖ ποδῖς οχρ]ησίε Πυπρὶάςϊι Πασπιοηταπα: αἶας εχ Ῥετάϊτα 
Ἐτασοεᾶῖα Ίοεις οἰασάσπι {επιο φεπῖοητίαε» Πὶ {π]ίος, οὐνεσεαδατις 00µ- 
Φή}/ίο π. ἸΔ. ΠΠ, 95, Ῥ. 135, ἴδα 5ετροπάς συγγενὲε ἡμῖν τὸ τῶν λοι» 
πῶν ζώων γένος" καὶ γὰρ τροφαὶ πᾶσαι αἱ αὐταὶ πᾶσω αὐτοῖον καὶ πγεύ- 
µατα» ὧς Εὐριτίδης» καὶ» 

Φοιίους ἔχει ῥοᾶς 
Τὰ ζῶρ πάώντω " 

καὶ κοινοὺς ἁπάντων δείκνυσι γονεῖς, Οὐρωνὸν καὶ Την. (ο1/ες ομηηὲ- 
2ης αππαμείδης ῥαγεΠίες ΠοΠΦΗΥάέ. (ει εἰ {εγγαήες οΙΠΠΙΟΗ5 θτίαπι 
πιοτιαΗ ος αἷῖο 56Ώ5Η: «ΟΙΠΙΠΗΠΕ5» εί ζωη οἱ εἰ αμγαε, Ον: Ντε.ι1. ος 
ψ. 135, Ὁτ νε, 95ο, 145 οὐ ή «(άγώΗ» Νες οίεη ΡΟΛΟΙ ἴΝα- 
Ἠμα», 3εε αἔγα [εοῦ. (ιαΠ. Ἆαρι. ῬτοῬ. 1, 96ο, οὐ] φαοζαπφ η ἐ- 
Ίος Ἀαῤρίογες» δεί εοηηηέ Φος σέ: Ἡτ ζεπαπάεν ἀῑκίτ Τὸν. 
Έλιον τὸν κομὸν. Ῥ. 184. οἳ Ρ. 960» ἔσπασος τὸ’ ἄέρο Τὸν κονὸν», «Ρ)ΗΙέ-- 
20Η τὸν αὐτὸν ὠέρα Ἑτέροις συνέλκειο. Σιγ2ρίάες Ηείεπα ν. 919, 

Κομὸς γάρ ἔστιν οὐρανὸς πᾶσιν [βροτοῖο 
Κοὶ Γαῖ » ἐν ᾗ εἴς, 

Ε]ε- 

(α) Συνδυάζει εἰρπίβσατ εοηΖ1ὸ Πηβῇ1: συνδυασθέντες ἄῤῥην θηλείω 
ΛΡ]α1ο. ὰε Τ1,. νι, Ρ. 84ο. Ὁ. Ἠίπο «4η. ἆς Ν, Α. πι, ε. 44. 
᾽Αϕροδισιαστικῶν συνδυασμῶν ΙΠειηϊπίε «49βεῃπ. ν. Ῥ. 457. ο. (ο. 

4ἱεκ- 



πππβυύμΜ ΟΔΒΕΑΤΑΚΒΟΜ ΡΕΙΝΟΠΗΣ5 ΕΌΒΙΡΙΡ, δι 

Α Ἐ]οσαπιϊσείπιο (οε]σίῃ 5ἴνε Ααι]ετ 5εσυηάσπη ζγῤῤίάἔιν πιατῖτας, 5δορίας 
αἰίαδ, 5οά ΡταβεοΓίπ ΨΕΙΠΟ [6ΙΠροΓθ δεπἰταἰα 5ΕΙΙΕΠ . ἀεείάσταπείς οοπἰαρίς 
1η ρτεπηίμπῃ 5ε5ε 

ΚεΙοἰχ. ἄείεΓΠΟ ἀονὶμοίας ΥΙήΠόγό 4109 

αχ Ίος. 4ΠΙςΏΙ Αει]ιοτίς «ΟΙΠΡΓΟΣΟΙΙ 

αἶπια ζᾷμεμίος 
ΕΠΟ σι 45 4160 οΗ Τογγά ΓθυρβΙΕ» 

[ Ἡ ὃ’ ] ὑγροβόλους σταγόνας νοτίους 
Παραδεξαμένη , τίατει εἲς. 

Γοείς βαν η) ἡ]άσε [γησος, αγδιοΙά(μο Ἰείῶ, 
Σε σετ ἠιαπίὴν 6ἳ βαν ουμηίά σαεεία [ογάζγη. 

Ὦ ἵπισρεετς Γογείίο 11, ὉοΙ ετο. ία. ἵπ 10. 1]. Ξ, Ρ. 966, 31, τὸν 
οὐρωνὸν καὶ τὴν γῆν (1) συνδυάζει ἀλλήλοις ὁ μῦθος» τὸν μὲν ὡς γόνιμον, 
τὴν δὲν ὧς ἔκεῖθεν τὰς τοῦ γεννᾶν αἰτίας ἔχουσαν. ΑΠΙΟΤΕΠΙ ΠογΙπι ο0Ἡ- 

Ἱμσαπι οαδιςείπαΠ}, απο οππῖα {Π ΙΠΠΠάΟ απἰππαητητ», ΓΟΓΙΙΑΠΙΗΓ, ααητυς- 
αἳς πατῖνα δια 5υανίτατς φὶς σεοϊηῖτ Ἱορίες» Ἡτ, αιοά ἱπηήταπάιπι Ἠαδθ- 
Ὅατ, εκεπιρ]ας «4εσοβγ1ὲν πιεο «ετῖε Ιπάϊείο Ίοπσα 5ηρετανεείε, πὶμί]αια 
ςοτἰδΙ Ῥο55ε νἰάεατατ νεπισιῖ!5. --- Ῥατιεπι Ἐσ]οσια ΤΑΠΙΙΠΙ ῥτοίεταῖα 
ουσία» τγοάβεῖη νεισῖρης «οΠδιαπίεπι» ποβρῖς εκ Ρρετάῖαι Εωγέρίαὴν Τπασος- 
ἅἴα εινατΙητ «4{βεπάόι ΧΠΙ., ὮῬ. 599. ει ὅοο. ει ὠτοδαοως Ἑε]. Β]γ. 
Οσηέεγί Ῥ- 51. 95. (601 Ῥ. Τ40. Βεχ ρεϊπῖς νοιεῖδας ου ερίσοι ἔμ- 
φ1ρ]άες ἆᾳ Ἰατίςείπια ραϊτεπῖε Ψεπετίῖς Ἱπιρείο; (ει ὕεπης αριά {1 
Ἀγ]ν.1, Ες, Π. ν. 185. {βρει Ἱπαυῖτ, 

ἔβεωηῃ {π οομρωδία Τεγγάε 
ς «{είΛεγᾶ» ο ϱ{ Ην «ώγεδΟΗέ ΗΡΙ], :οἶγο.) 

Βὶ 5αρτείη Υε!ςι]5 επιοπάατο», τπτ ατΡΊτΓΟΣ» περι 5 Ποϊμητυτ 

(9) Ἐρῷ μὲν ὄμβρου Ταῖ., ὅταν ξηρὺν πέδον» 
. - , 3 - 

ἝΑκαρπον αὐχμῷν νοτίδος ἐνδεῶς ἔχει 
- ς ι ΄ 

Ἐρὰ ὃ’ ὁ σεμνὸς Οὐρανὸς» πληρούμενος 
πο] 3 ω ” ς, 

"Ὄμβρου» πεσεῖν ἐς γαῖαν ἀφροδίτης ὕπο. 

Ὅταν 

ο ---------σςς «- 

«{Ιεχαμάγ. Ῥ. 558. 91: γερογ. ἱναρίαμν. Τ. 1, Ρ. 564. Α. 
(5) Ῥατεπ Πασπιαπῖ απαθ Ἠπο δρεοῖαῖ» εκ «ἄΜπεμάεο τερεῖ- 
τοσα» ἆαζίης ρτοτη]ῖτ ἵπ Ἡ. Ξ, Ρ. 9οόζ. 6, ατβσῖι οπιπίαπι 

9 Ρτῖ- 



Σο ΡΙΑΤΠΙΗΒΕΣ 6ΑΡ. ῦ]. ΡΕ ΡύοΡῦς 

«Όταν δὲ συμμιχθῆτον ἐς ταὐτὸν δύο, 
΄ -. ἀ η) { 

Τίκτουσῳ ἡμῖν πάντα», κὠκτρέφουσ᾽ ὅμα» 
/ 

«Ὃθεν ββότειον ζᾷ τε καὶ θάλλει γένος. 

Γικίσυαπα ἵπ ραμοῖς 5οπίρτατας ἀϊνασοίτατοπι πηπο ποα εκρεπάαπι. Ες απ- 
δας Ίδτα ποτα 5υΠῖ, Πΐς ἵαπιθπ ποπ Πδεπίες Ίεσεπτ «{εστεῦγ 1] Ἰοεμπι ο 1)4- 

παϊσίπ ραπ]ο ππε]ία5 5οήρταπι, απαπη νη]φαταητ 6γσες ετ δέαηίές: 

(34) Ἆρά μὲν ἄγνὸς Οὐρανὸς τρῶσαι χθόνα᾽ 
Ἔρως δὲ Γαΐαν λαμβάνει γάµευ τυχεῖ" 
"ὌὌμβρος δ᾽» ὧπ᾽ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν» 
Ἔδυσε γαΐαν' ἡ δὲ τίκτεται [βροτοῖς 
Μήλων τε βοσκὰς» καὶ βίον Δημήτριον» 
Δένδρων τ᾽ ὀτώρανο Ἡ κ νοτίζοντος γάμου 
Τέλειός ἔστι. τῶνδ ἐγὼ παραίτιος. 

ης τοοῖα ἑηίε]ς εχρ]ουῖς «4ετεῖ η ἵπ Ασαπ. Υ. 14909» 4ο δατῖ5 
αυσυτάς Ττασῖσα Ο1γίαεπιπεσίτα 5ε ππατίξ «τΙοίε τεδρεισαϊη ἀῑςίε, 

Σαΐ- 

Ρείπηας τεῖρης {Π ]οσῖς «4/εοίεῖες Ἠδι». Νικ. ΣΧ, Ρ. 136, ὃ- Ἠθ. Μεγ. 
1. Ρ.ός., 6. Ἠθ. Εὐδχμ. νΠΙ, Ρ. 196. 5. Ρ/ωαγεά. Ἡ, Ῥ. 77ο. Α. εἴ 
57. {οβίη. Χ», 91. «4γὶεοε]ὲς Ίοσα ἵαπα Ιπάϊσατα ῥἸοίοκίο Ψ. [.. αχ. 
ς.5ο». (σίσζζεγμς ἀεεὶσπανῖτ αἆ 3. πιοπίη. Ῥ. 893”: ες ἀῑίρεπιετ 
οποῖατα Ῥτοτυ]ῖε Ίοσα Ροξταταπι Ταήποταπι εχ Ιδῖς Εαγίρίόαε νε] 
Λοςε]Ἠγ]εῖς ἁατίνατα: Ἠπίς οπ]ίδδα ραµσα οιαεάαπι Ιεσί Ροίετιπτ αριά 
ο αη]ε]γ αἆ «4ερεβ) Αραπι. Υ. 149ο. ετ (γε. δεἈοεισεπίωπη απ 
ΟοΙωε]ίαε κ. ν. 996. δεὰ αὉ Ἠϊ απτο οΠΊπος Ιαιάατῖ ἀεύπεταιτ., ης 
Τωγπεούωη, ΟοἱπΠάΜι, αΠοδαιε ἀῑσαπ, ᾖο05. εσίσε (οπ]. ἵῃ 
Γαγγοη. ἆε Τ1.. Ρ. 97. ει Εν. Ὀγοίως ἵπ ἔρί]. (οἶ]ατ. ὅταες, 
ΠΙ. Ρ. 135. 136. εκ 4Ἡο 5οἱο «δείπις Εωγ]ῤίάαε ῥῆσω εκ εἶι5 
Οοάϊροάε ἀεοετρῖαπι, αιιοά ἀταπιας πΠοπεα ᾖῇ5. οῤαδὶ «οάεκ 
νε ἶπο Πιοηδίταδδε ν]άστισ. 
(94) ἵα νε. 1, τρῆσαι Ίπηδια ροσαῖτ (γοΓζΗ5 Ῥτο Ἱεειῖοπε Αιπεπαΐσα 
τρῶσαι ' απποσὶ 10 μ15 πεπηϊπἁ ἀῑρ]ίσει: Ῥμασότα {ῤηάη ἵπ ΗΠρροὶ. 
Υ. 309, Ἐπεὶ μ᾿ ἔρως ἔτρωσεν. [πτεφμεπίης, ἴπϊθος» ὤπιογε σαμ- 
εἰώ ἀῑςῖτις πληγεῖσ᾽ Ἔβωτι» αἴαπι τρωθεῖσᾳ. εἲ Ἡϊς τρῶσαι ἨονΟ 
αυ οάαππ πιοάο Ῥοπεσετης: πμ ΠΟἩ ἀςερ]οσσει --- βρέξαι γδένα. 
αυοά Ἰδεπτετ ᾖήοεῇο τεταετενα ἵπ Ερίρταπιπι, ἵπ Ουωρ]άπεπι ατα- 
τοζεΠΙ : 

Εἶπε ὁ᾽ ἄνω βλέψας αὐτῷ Δή, βρέξον ἀρούρας. 

«Κεπο- 

Β 

6 



πΕεπυΟΜ ΟΒΕΑΤΑΒΌΜ ΡΒΙΝΟΙΡΗΣΞ ΕὗΠΙΡΙΗΟ. 53 

Α Χνίρουσαν οὐδὲν ἧσσον» Ἡ Διὸς νότῳ 
Γῶν" 

Τη. οἰηςάσια δαρριείθις γιἶσαιτα Υ. 9886, Ὃς ἐρωτῶς  ὁ µέγας Νεῖλος ὃ- 
Ερίζοντώ σε ἀποτρέψειεν ' ἵπ ππατσῖπο Ηυτῖ ουἱ. απεπι δοτναι Γ,εἰάεηςί Βῖ- 
Ῥ]οιμεσα» σἱο απιεπάασαι /ο0. οαίΐσεν, πο Πτετα αἰάεπι αἀϊοοτα : 

Ὁ ἔρως γᾶς», ὁ μέγας 
Νεῖλος ̓  

αἶας ροτάοετα ἸΜαρηϊ ν]τί «οττεστίο πϊτίσας, τε ρήτο, Δεσγριίασα νειατί τΓά- 
ἀῑτίοπα, οπαΙὰ ποῖς Εε/{ούογως εοπδεινανίτ Λοιη. ΙΧ» Ρ. 4939 οἵ 424 » θεο- 
πλαστοῖσι τὸν Νεῖλον Αἰγύπτιοι, --- ἀντίμιμον οὐρωνοῦ τὸν ποταμὸν σεµνή- 
γοροῦντες [ Ὃς ἀντὶ Δίας ψεμάδος Αἰγύπτου πέδον --- ὑγραίνει, Πηγίρ. Πε]ς- 
πας ν, ο. ] --- ὃ δὲ ἔκθειάζουσιν ἐκεῖνα" τοῦ εἶναι καὶ ἕῷν ἀνθρώπουςε ὑγρᾶς τε 

Ὦ καὶ ξηρᾶς οὐσίας σύνοδον μάλιστα νοµίζουσιν' ---- καὶ τὴν μὲν ὑγρὰν τὸν Νεῖλον» 
θατέραν δὲ τὴν Γῆν τὴν αὐτῶν ἔμφαίνευ᾽---πρὸς δὲτοὺς µύστας Ίσι τὸν γῆν», καὶ 
Όσιρη τὸν Νεῖλον καταγγέλλουσι -- ποθεῖ γοῦν ἀπόντα ἡ θεὺς»καὶ ολλ άν 

Ίος 

που ο ου ...--Ὡ'.|---------------- πῖἵὍὓ"«"«“"ἅὃὢὣὂὃἳἲὧ.ωοοοο πμ... ----.---- 

«Χεποββομ Όεεοποπ. Ρ. 691. 96. πρὸς τὸν θεὺν ἀτοβλέπουσιν. ὁτό- 
τε Όν:ξως τὴν γῆν ἀφήσει αὐτοὺς σπείρεω. ἵπ ερίσταπηπι. οεςϱ] ρεῖ- 
νεπισιο νυ]σατασ» 

πρῆσον ἀρούρας» 
Μή σε τὸν Ἑὐρώπης βοῦν ὑπ ἄροτρα (βάλω. 

-- Ἡς. 3. ἀπ εὐνοοῦντος ἀεάτ (ους Ῥτο νιἶσατα γοςε ἀτ' 
εὐνώεντος" επ]ης Ίοςο. ΠΠΟΠεΏΤΕ (ας. η εΩῖο, «41Λεμαεὶ ΡΤαδ- 
δει Ἐρίτοπιο 45. Ῥατῖς. ὧπ᾽ εὐνάοντος. εΧ αἩα γετα Γοἵδ4Π Ἰεοτο 

ιᾳ ἀειοσοτητ: πηΠὶ νεπῖτ ΟἶΙπι Ἱπ ΠΙεΠΙΕΠΙ εὐρώεντος» ἐεΠεῦγονὶ» ΝΟΧ 
Ροδεῖς 5εά ποπ ἆο «οεἰο Ρ]ηνίο [τεφιεπίατα. --- ν5. 4, ΡΙΟ Ἔκυ” 
σε, νεὶ Ἔλυσε, νεΙ Ἔδευσε, οιιοά Ῥ]ασει Γοάιᾖίο., Ροσι Ἔδυσε 
γαἴον {εγγζ σζς δοἷεί» εἰεραπιῖ «οπίεειπτα εοτίσεδαιτ (Ιαν, 
Λμῤηζεμίης: "Όμβρος --- ὦπλησε γαῖαν, ΠΙΕΠΙΟΙ {Π Λ]ορο ἆε- 
ἀῑδεο Ττασίσυπι, Πλήσας δὲ νηδύν. --- Ψετσι 6 ν]ρατα αριά «41ο. 
Δένδρον δέ τις ὥρα ἔκ ν. (0/0 5οτρῖα» Δέγδρων ὁέ Β᾽ ὥρα ἔκ ν. 
ΙΦΠΙε]ο, Δέγδρων δέ τις ὥρ᾽ ἔκ ν. «Πεσίλία, Δένδρων δέ πως ὡρ ἐκ νι 
τεοῖο α πιο ατοίττος επιεΠᾶαῖα. 

Δένδρων τ) ὁπάραν» ἓ κ νοτίζονγτος γάμου 
” 

Τέλειός ἐστι 

5) [ησες αηζογεᾷς Φε ο ἨΩΡΗὲς {ῤηίζες ση αώρίο 
ΤΗΥ ζ1ε/Η. 

ο. 



δα ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡ ], ΡΕ τυοβῦς5 

Ἱαος ΠΗΠΙΙΊς ῥγοιῖα ΠΠτος Οπ]ίδδα (ἰατ. ΓζίοΠεΚίο ἃς ἸΝΙΙο- ασεπιῖ Ῥαπ- Α 
τηεί Δες. 1ν», 1. υμΌἱ εοπ{ετῖ Ροτοπῖτ Ρ. 168. αεοεάαητ ἵστα ΡΛΙ/οε/γῶιὶ ἆς 
Υ. Α. νΙ ς. 1» ἆθ Ιηάο εἰ Νο: ποταμοὶ ἀμφοῖ, ὅμοιοι" περαίνουσι γὰρ 
τὰς ἠπείρους ἓν ὥρα ἔτους, ὁπότε ἡ γή ἐρᾷ τούτου. Πεπιρα τοῦ περαίνε- 
αι οπ]ις 5εΠπ5ΙΠΠ ΤΙτρεπΙ εοσίτασατ βορΠίστα, 
Ου Αεσγριῖασα ἰταάϊτῖοπε ἆςε ἁποδις νῖταε απϊπια[ἰς ρτϊπεῖρης, οτ Νήσο 

ΓεΙΓάΠ Δεργρᾶ ἱπδίας Ὠεί Γοεεππάαητθ, Εσίρίάσα ἳ «οὐπ{εαπτΙς οἶνα 
εἴἶαπι Απαχαροτοα ἆε {«οεἷο 5ἶνε Αειῃετε ετ ἵεττα, πες 5.πο γυἱάετ Ρροῖ- 
εΓυπε οχ οοάεπι Γοπῖε ἁποῖα. αμο πημίτα νεϊοτες (τασςοταπι Ῥ]γείοί ἆς- 
πἴνασιητ: Ίπτας 1ος οὐῖ αἆ Λεργριῖος ἔξεδήμησαν Φυσιολογίᾳς χάριν καὶ 
θεολογίας ἀκριβεστέρας Ἠχοπποταζατ εεῖαπι «μακασογαι (ασοιπεπίής Ώγο- 
εορίο ἵα 11δτυπι 1π. Ἐεσαπι ρ. τὸς., ἰπῖοι ο που (/2ηεμΗἑ «4ΐῑει. ποδ- 
αὐς Γ/ωώγεᾷο ποππατας, πες Πἱοσεμέ Γιζγίίο, απϊ Ιηπειῖς ἵπ Αερδγρ- 
ται «οπῖτειη {/αεομὲ ἆάι Εωγήρίάει ΠΠ, 6. 

δεά υπάεοηπαµε 5υᾳ Ἠαμδετίτ Ἐγέῤίάεν ἆς Αεϊλοτο οι Τεττα, γεῖατ το- Ἑ 
τή' οτθαϊατάπΙ Ρτϊηςϊρης ἆποδιδ, (αμΐουις οτε Δεσγριῖϊ ατρίταβαπιις τὰ 
ἄλλα στοιχεῖα συνυτάρχειν τὲ καὶ συνανωφαίνεσθαι, ΓΠεἰοάογ. Ῥ. 454 
Ἱ.) οἳπΙ ΑΠΑΧΑΡΟΓΑ » α]ΐδαπε Ῥ]ηγοίοῖς νγετετίοας., ὀγερίάεν πυ]]αια τεΓΗΠΙ 
εΓεαϊαΓΙπῃ πιοτί τατηῖτ, αὓτ αἆ πἰπί]απι ἱπτογπί, 5εά ἴπ 5Η αυἰάφαε-- 
δοπίταἰε «οτρΏς τεδο]νί: τατήετατ {μζκνασογάρ. τὴν Φύσω εἶναι σύγκρισιν 
καὶ διώκρισιν, τουτέστι γένεσιν καὶ Φθορᾶν ' φιαϊαῖτ Εωγίρίάες, ἵπ ΤΕΓΓΑΙΗ 
τοβῖτο αιιοά «55ει ο τειτα» αποάαμα εχ αειΏοτα Ππίαπι ἀῑγ]αϊοτίς 655ει οτἰ- 
5ιπῖς ἵπ αείῖῃετα τεγεττ: 

Χωρεῖ ὃ᾽ ὀπίσω», τὰ μὸν ἐκ γαίως 
Φύντ᾽ ἐς γαῖαν. τὰ ὃ ἆπ᾽ αἰθερίου 
Ἑλαστόντα γονῆς εἰς, οὐρώνιον 
Πόλον ἦλθε πάλἠ  βνήσκει ὃ οὐδὲν 
Τῶν γιγνοµένων διακρωόµενον δ' Γοἳ 

Άλλο πρὸς ὤλλου 4 κ. 
Μορφὴν ἰδίων ἀτέδειξε”. 

Ετιρὶᾶαἳ «ή Ιππαπῃ. ποδῖ]α ἀἰεταπι: Εβίελαγ Πέ  Ὀϊς τεῖνε Ὥσπς Τη τείή 
αἁπίΏιητ, Ῥτασῖεγ οδἵοτα. Τή. σαιαζεγς ἆε ». Ν. 1. Ῥ. 485. Α. Μ. Ῥ. 
Ρ. 327. πἁ 4. «{1Η01. Ρ. 5325. ΕΡίεβαϊπιεα Μεμσμᾶεν τερρὶςϊεραι ἵπ ἰςας 
Ρ. 194” 

Τοῦτον εὐτυχέστατον λέγω» 
Ὃς τις θεωρήτας ἀλύτως» Παρμένων» 
Τὰ σεμνὰ ταῦτ’, ἀπῆλθεν» ὅθεν ἦλθεν, ταχύ’ 

σι οβἶθγ]ήον ἐ]]μο αὐὶ» 146 νεπεγζέ: εῖὶδ» «ΟΙΡΟΤΕ 1Ώ ἴΕΤΙΑΠΙ τεςξ- 
ἀεητα. απίπια «οεἶο ἀεπιίδεα Π]ας 5ο πὶς αὈῑίτ: παπι 

ἵνες 



ΕΕΠΚΟΜ Ο6ΒΕΑΤΑΚύΜ ΡΕΙΝΟΙΡΗ5 ΕὈΒΕΙΡΙΡ. σσ 

Δ Άτες οἷς {εν {η 075 59 111 16Η Α1, 
«ήβογα οὐμ//οἷαέ» δεά εοοίη «ἰννηραξ [ώς 

ω0γ6ἡ. Ἡ», 100. 9, 
«ἱόφηο η σπα οὐρογᾶ ΗΡΙ 

εν να» πεζ ως ο ΙΛ) {με γε5» 

Ίάσι 1» 116. Ἐκ ευ ρ]αςϊῖ ἱητεγργειαπάας Ον] Ῥγιμησοιας ἴΜει. 
χν» 165. ο νς | 

Οηὲᾳ Η ΙΑ ΙΗΥ5 11)Η] {ηίεηέ: 

Ὑδ. 44. οί [ηέ ος {ρείο, οἱ ἐπ ρα εσάκηὲ : ἴπ εἰεπεΏία ΏςΙηρο 5ὐη., 
εἶνο «οἴροσα σεβίἴα]]ᾳ; Ὑδ. 950. ἷ 

1νες Ρεγΐε ἐ ἑαπέο σΗἱμ] ( ές ογεάΙο) 1ο» 
θεά ναγ]αῖ |αοἱεηζμε ογάέ: 

Ἑ ΡμήοξδορΏοσυπι Πίο Ίοεα Ῥοδδεπι εχεἰταϊ {οᾳποπεῖηπῃ περὶ τῆς συγκρίσεως 
καὶ δια»ρίσεως» θά αἆ π]πια 1ιγ{ρῥώὲς ἴδια ράσα 5αβ]εῖπητ Π]ηπηίπα- 
ἆα: επ οοηδίῃ5 Ώπεο ΠΠτ ἆὲ «οἴροίε οἵ απίπια ἀοσιίπα. Ἡπτ ἆο {μ- 
21ρίᾷε Φοενατῖ5 [απηϊΠατί νετε ἁῑεί Ρροβδεῖτ, αιοά ἄε βοσίαῖς οεῖθίε Οὐ- 
οέγο ἵηπ Τμο]ο ς. 1ν.». -- 0 1 θα, 1) ἑ]ά]. πιά {ὴ β/εγἰκζᾶο., «εἰ 
{61η ἀἰοεδας 86ΟΥ » απμο ουσ εσνο ἀὐν]ηος. {ῤνσμο (ρήφηο ]εσεπ- 
ἆσπι ατβίτγος) «2 6 εΗροχε εδεζοεδεπὲ 2έΑΛΓΗ2Η ἐ ερε] Ῥαέέγε: Ἆος 
ἀῑχίτ ἵπ Τηβου]. 1, ο. ΧΙ «ΠΗΜΟ5 εἰ ε οΟΣβογ{δαης εΝΟΡΙΦΕΥΗΗ, {η σε) 
Φ101 πι ἀισπηῤε µη «Η1 ΡεγΥομίγσ. 1, 9- 4Ὁ. οὔηῤΙζμς 0 6 ο ζάΐᾳ εἲ 
Ιεναγὲ ν{με]ῖς αγθΙγεμς», τη --- ἐπ ΕΕΥΜΩΤΩ εἰ ΛίαΠε { ΠοΙΠηι ζο- 
1 Τεηίς}οήμςΣ ἁαητητ ἵπ απο Φεητεήτία Ρ]ώδομ, οι Ῥ]ατοπίσο- 
υπ. πππίτας «ΙΙ ΡΠ]οςορῃὶς Π{621ή ποη ἁπὈίίαπτες τατβῖτ τν θο 
εχ εππεπάατίοπε Πεμ{]ε]ἰς 

9 ρε εἰ 110019 16/6 εὐΓΡΟΚΑ 5115 
«4οἰεγ]ώτή πε «Γ5 0» 

αὶ ου δάαρίταραι «ΔΕΡεςΙσ/ς Ες]. 1. Υ. 80. 

5ἱ ϱὀ]μ]ες σμήπ]άε εοε]εεία ΟΡΙΑ: 
εκ εῶσζ1/6 εοἶ μὲ εεες» άσε [1111 

Βαγβίης Ίοεπα επἶαπι Εωγ{ρίάὴς πἀποϊανῖτ» Πθαις (ώζέρο πορ]θσίΙή]., 
εχ Ῥυρρ]ς, ν. 505 ΏμρεΓ αἀςο. οἱο εἰεβαητος επιεπάλεµ: α- {οι Τουρίρ 
Ἐπηομὰ., ἵπ 4. Ἡ» Ῥ. 6» . | 

Εάσατ' ἤδη γῇ καλυφθῆναι νεκρούς" 
νῶθεν ὃ᾽ ἕκαστον εἰς τὸ ζῆν ἀφίκετος 
Ἐνταῦθ' ἀπελθεῖν  πνεῦμα μὲν πβὸς αἰθέρω» 
Τὸ σώμα. ὁ᾽ εἰς γῆν. 



ε6 ΡΙΑΤΒΙΡΕΣ 6ΑΡ, 1, ΡΕ Ῥὐοδῦς 

τα Εωγ{ρ. Ότερις ν. 1005 ά 

Μήθ᾽ αἷμά µου δέξαιτο κάρπιµον πέδον , 
Μὴ λαμπρὸς αἰθήρ᾽ 

δολοίίσεία Ρὴμάωγὶ τεοῖο 5αρρίετ, τὸ πγεῦμά µου δηλογότι. {μγίῤίαήν 3ὰ- 
ἴεπι δε2ο/. αι Ἱερίσα γἱάετης, 

Μὴ σῶμά µ.υ δέξαιτο. κ. π. 

Ἱπτογρτοτατήτ μὴ ἑνωθείην τοῖς στοιχείοις τελευτήσα;. αΏδυγάς δεςμπάαπη ἕι- 
τρ. ἵη ΗΥΡΕΙρΥΙε αριά ο/οῥαειμη Ῥ. 568. 19: 

ὤχθονται βροτοὶ 
Εἰς γῆν Φέροντες γῆν. 

Πιεάζεμάω 1έΥΥῶ6 οί 1ο: ἔμ να ο)έζ5 
{Η4ειεμία. 114 [γσεςς σἷο {δεί Πεσθεςῶ5. Β 

Εγέρίάες αριᾶᾷ (Ο1οεγοΠ. Τυςς. πα. ς. 96. 
Τηδῖσπο Ρετάίταο Ττασοεάϊας {ταρπεητηπα (γοίμς ἵπ Εχοετρτα εχ Εσίρ. 

τειμ]ίτ δἷς 5ςΓΙρΙΗΙηΏ Ρ. 493 τα Ε 

Ὁ ὁ’ ἄρτι θάλλων σάἆρμα» διοπετὺς ὅπῶς 
ο .φ τὸ Δ ΄ -” ᾽Αστὺρ ἀπέσβη, πνεῦμ’ ἀφεὶς εἷς αἰθέρα» 

ἸΜεκρὸν δὲ σώμα κἂν µίµηµα δαιµόνωνε 

Λά ροσαδπι Ο6Γοἱδς ἵπ ποῦῖς: «ιά Ῥ]μσγεβΙή μικρὸν εἰ μαὶ» ᾖέζγο οἵ 
ο) σειμ]ῶ ἀε[εσεγ]μέ. Ἑπβίοσης ο αἷξ ᾖομέηες Ι}εσγΗ1 εσςε ε[Ποίέπα: Ὠϊς οπιῖς- 
εἶς, Ἡτ σἶπο ἀοίο Εωτίριάσα ἀθάϊτ ἴδα βῶγΠοςίΗς Ῥ. 511. Ὑ]θΐοσα γοςε µί- 
γα» ποιαῖᾶ» ΓΠεαί ές Ρ. 180 πιασίς ετίαπῃ Ππεπάοσα Ιεσῖ πποπιῖτ αρα Ρ/μ- 
αγ η. Ῥτο Εατριάεί νετοα ν]τὶ ἆοστὶ ποδῖ ἀεάετε Αα γεᾖέ. ἵπ εο ος- 
επρας. Τ. Π» ΡῬ. 416. ο. Ὀ. Πῖ πιοηδίταϊ Ῥσαετετ Ώεος ετ Ποπιίπες πιεάϊαπη 
αποάἁστη 6επης ἆπτῖ, Δαίμονάς" ἡ δὲ Φύσις, Ἱπαπ]ε, αἰσθητὰς εἰκόνας ἔξέθη- 
κε καὶ ὁμοιότητας ὁρωμένων Θεῶν, ὡς ἥλιον καὶ ἄστρα" Θνητῶν δὲ, σέλα καὶ 
κοµήτας καὶ διάττοντας {ὡς Εὐριπίδης εἴκασεν» ἓν οἷς εἶπεν » 

Ὁ ὃδ᾽ ἄρτι θάλλων σάρκα, διοπετὴς ὅπως 
Αστὶρ ἀπέσβη, πνεῦμ ἀφεὶς εἰς αἰθέρα, 
Μικρὸν δὲ σώμα) 

ρ4) µίµηµα δαιµόνιον (5ΐνο Δαιμόνων ) ὄντως τὴν σελήνήν» τῷ εἲς. δίσηα 
ταηταΙη. Ροδαῖ ῬαγεπίΏεσεος» ἵπ Τμηπα αιαοδὶνῖτ ἱπιασίπεπι Δαιιόνων" τπτ 
Ὥοοταπα» 1π ροἱθ ετ απιεῖς» Ποπιπαπι ποια Παπ. ἵπ 5αδ]τῖς σοε]ῖ Π- 
σοτῖρι» ετ οοπιετῖς, κτε]]ίσαιε ἰδῖς αὖαε νι]ρο νιάεδαπτατ Ρ/σεοἰῥίες 
εοεῖο ἰαδῖ, εἴ 11441 ο Γμος ο γΕΜΙΕΕΣ γ1]σὲ σεὔέ ἵα Πὶ5 οβΙΜΙΟΠΕΠΕ » 
δεγγ{ο φμοφῦο Ἰπάῖοε, {1ρΗ. ΟεοΙς. 1, 865. Λεπ.α», 691. Υ» 5 ο. 

ο- 



ΒΕΒΌΜ «εΒΕΑΤΑΒΌΜ ΡΕΙΝΟΙΡΗς ΕΌΡΙΠΙΡ, 57 

Ἀ. οσςι Γοτῖο πο ἱπνεπίε «ρη]ε]ων ἵπ Ιϊρε]ο ἆς πηππάἆο, αὐα ἵπ Ἠΐς. 
σέλα τε καὶ διώττοντες καὶ πομῆται, Πιεάίαπι ποὈῖς ἱπτογρτετατοτήγ, Όσα 
ΐ5 Εσοτίραςδ, δυδίτο αχιϊποιί, αά Ἱπεητεπι ϱήαγεβΣ Ποπιπαπι ἵῃ 1Πς- 
ἀἱο αειατῖς 5ρ]εμάοτα εχτίπετΙπᾳ «οΠΊραζανεΓατ {1 {ρίάοες ους ο νου- 
δα κιῖς ἱπτεσὶθεῖτ: 5εά ΡΕ τς ρΗτο, 5οτῖρδοιατ Γ/ήζγεζμς: καὶ διάτ. 
τοντας (οὓς Εὐριπίδης εἴκασε θνητοῖς» ἓν οἷς εἶπεν, τιπι Εμτίρίάσα Ώας τα- 
Ώοπε Ρροδυεταῖ: 

Ὁ ὁ᾽ ἄρτι θάλλων σαρκὶ» διοπετὴς ὅπως 
᾿Αστὴρ, ὠπέσβη, πνεῦμ᾿ ἀφεὶς ἐε αἰθέρα 
ΜΙιαρὸν δὲ σῶμα. ) 

πειπρα γή. καλυφθῆναι ἀφεὶο τὸ μιαρὸν σῶμα Ίδια νοκ, Ἱπίς αρία 5οάϊ» 
5ηορο (παηςῖτ 1Π μικρόν" γἱὰ. ΓΕωγίῤρ. Ηρρο]. ν. Ἱάμ. Όουρις δρἰσίειτ 
ναςυαπα ἶνα ΙΠΑΠΙΠΙΗΠΙ» μιαρὸν» εὐΙΙ5 θωνάσιμοι ἐκπνοαὶ οοπίασα 5ἱ18 

Ὦ ρο]περαπι. θεά πο ἴπ Πὶ αυἱάσπι {ηγ{ρίάοη αὉ «{Πζβάσογας ἀῑδορσεῖθςο 
5επτεητῖία πιοηφίταϊ «οπΠιραϊαΓίο» αἳ ΝΕΙΡΙΠΙ ἀπέσ[ώκ. σθηδηῖτ οΡΙη «4πακζ- 
Φ0γά5 τοὺς καλουµένους διώττοντας ἀπὸ τοῦ αἰθέρος σπινθήρων δίκην νατα- 
Φέρεσθαι» διὸ καὶ παραυτίκα κατωσβέννυσθαι απο Ἱαρυπιγ ολάςΙ1 ἵπ ορ6- 
το ἆᾳ Ρ]ας]εῖ Ῥ]]]ο5. ΠΠ. ς. ο. οἳ ἶῃ ιδ{οαεὲ Ες]. ῬΗγς. Ρ. 63. --- Θάλλων 
σώρμο Ἱερατι. ἵη Ευτρὶάεῖν., απ σαρκ)ὶ» ΠΠ] ἵπτεγες: Ίος Ἡτ αδίτηίας 
ρπετ]1» επἶαπα οδίαταπι α Ρ/γάγοῇο» Ρτίοτα Ἠαίας βαρπποητϊ ἵτογυτῃ αάΠὶ- 
Όεπτε ἘΤ. Π. Ῥ. 1902. 6ο. Ἠος Ίδις ει Ίοεο Οἶατ, ορια ᾖ1πΡεηίς 
π Τ1ηιαεί Τεχῖςοη Ρ. 38. αἆ ᾽Απέσβρη' Ρο ἀπέστη τεδητιοπάπῃ αἳ ἵ [. 
{ρα ἨΠεάεα Υ, 1918. 

Χρόνῳ δ) ἀπέσβη» καὶ μεθήχ᾽ ὁ δύσµορος 
Ὑυχή;. 

Φθά, αϊ αἶῖα πητίαιῃ οχ ΠἨε]εια οἳ Ῥιρρ]ίεῖρις οσα. ΠΟΠ ογαὲ οιπίέθηάα5 
ποδῖ]]ς Εαγ{ῤρίάαε ἆςε απίπιο Ππιποτία]ϊ, ατα ἵπ αεἴΘΓΠΑΠΙ 5ΗΔΠΙ ἆΟΠΙΙΙΏ 
τειτοςεἆθηίς» 1ου» εχ ἨΠείεπας ν. 1059. 

ὁ νοῦς 
Τῶν κατθανόντων ζῆ μὲν ο» γνώµην ὃ᾽ ἔχει 

» / 
᾽ΑΛάνατον», εἷς ὦθανλτον αἱθέρ' ἐμπεσών. 

εστεσῖο (γοέέμ5: 
ὀ11ᾶ Ρο [αἱ λε 

141 Π0Ώ» 14 αλίο, νἰνᾗες ο εοηΦΙ 1/16 
δόγνάΐ Λεγεηῃές, ᾖοεβεν αείεγηὲ «οί[ογ]ν. 

Ἠ]ϊο φποαπε Ίοεις εορίο5ε ττηοταγί ροβδοτ. Πϊςὶ Ίος απ σαρίτε {η Πΐ Έα- 
πΠρίαεῖς ΠιοάΙΙΗ εχοθβείδ»εΠι,. 1οσὶ ροϊἙτΙητ αἴαήςο αἆ εΧΑΙΠΕΠ τεγοσατί ἄε 
Άος Ίοεο 5αοτίτει «ἱδρηίατα (ώψογίζο, εἴπδαις Ιπιειριςί  Ο]ατῖςείπιο 
Φος /εΠΙ{0. Ῥ. 1939. 1ο4ο, 

Π ΟΔ- 



.6 ο ὃν ο. Υ. ΡΙΑΤΕΗΙΡΕΣ οΑΡΌύΤΝΤΙ. 

ροουοθοςοοκροοροοοοσοροσσοορροῥοοοὐοφυοοοσοωσουοοοθοοοθορόκ 

μις μπα ἔνβηλη ΑΦ Όωμ. 

Τη Γγασπιεπία: ἀταιπαιῖς Απιίορος. 

4πιΙορεΣ /γἱριάθαθ ποιέ «4γἱδίοίεἰὲ γεδζιέιῶπ ὁ ᾗΓαρηιεπία 
Φμαεάαηι ἐνιβπίώγ αά Πδίογίαμι ψείΕΤΕΙΠ. «45ῦὶ δαμπί ροξηια 
ρετραιοῖδ Εαμδαπέαρ εείιωπ. (ἀεηιίπος «4πιῖορθ Φπαπάο ῥὲ- 
Ρετεγὲέ, εί μὐτ. ΕαδίΟΥ ἑρεπωπι εἀισαίον. ΓΕ ΤΑΕΙΕΥ Πιοπαἰπιμηι 
Ἰιοία{ζοπεηι τη{ εχ -4πέίορα περτεμεπιίπι {οπιίοο, «μπι ἔβπο- 
ῖα πιαίγε {οφιοπεῖς «4ηρ/Ιοπὲς φεΥδιέδε «Γοὔοπι αἰοβιι ει ᾖα- 
διιζσο οι ριεἰὲ διὐ {ερηίθ Ιδαίγγὶ, αιδεΓἱ5 Είο. «4Ππίΐορες 
αά [μη νέτδα, εο εµίραπι {γέδηεπέζδ. Ογαπια(ἐς 7γαςπιεῖὲ 
ἄε ΟἱΤεὲ ταρίαία. /Ἠαίτε φἰπαἰοαία Βαεαπ «4Πιρ/Ιοπὲ ἑαμία- 
{1δ,  γαίγώσα, Ο1οτιι ἐπρεπία ἀιγεγοίδοίπια, οοζοφιέμπι ἄε Ὁ 
ΦΜιιδίοα εοποθγίαιέέµ]α, (οεγοπιῖ Πιεηιργαίιι αἰλέσφιέθε 

Τ)ι Ῥηψεῖσα αἴασαια Πας ἴα Ῥωπρίιάεῖς δρεεῖαπῖ αι]σίπιῃς  ρίοτα- 
αὖα. . δἷς εἵ  αἰῖα αεί Ῥοδδεηϊ Πο Ῥαησα, Ῥομβσα ριαεδοτίσα » 
αὐῖδας΄ κυα 1Η «είαῖς Ιαθεῃῖς Αιήσαο Πεϊρυρ[σας πποτε5. Ῥοινει- 
«ο ποϊανίτ», αὐῖ τοῦ Ῥρη]σαπι φοετεπ ας νετα ἀεάίτ Ῥταεεερτα. Βδεά, 
πτ οηπἱάσια ατοίτγοτ», Ῥ]εσίηιιε Ἱαταα Πτειαταπι αππαητες ΠΗδεπεας Ἱε- 
σοπῖ ειἰΙ5ευπαε ρεπετῖς ᾖαγέρίάσε τεµηπίας ειπεπάαείης φεβῖρία», ΙΙΙ 
Ῥτοδίαητ να]σαας. ος ΗΒ, απρίτς 5Ππα τοµαπῖας φμαδάαπι «4{110- 
Φες Ελρίάσας, 3αά ΠΟΠΙΕΙ απΠἲο ποβϊ]ἱροίπη  ἀναπιαείς τερεῖταετς΄ 0Π4- 
Ῥος «1γἱςέοίοἰ} ἆς Ῥοΐτ. «. Χιν, Ἱ]μά ἱωρεαιῖ {π Ττασοεαϊῖα ρτοβαπε», δί 6 
βῄῃσαι Ῥοδία τὸν μέλλοντα ποιεῖν τι τῶν ἄνηκέστων ὃν ἄγνοιαν ἄναγνωρίσαι 
πρὶν ποιῆσαι. 1 ἴαμᾗ τεπροτῖς αγήςι]ο [αείαπι Ιαιάαι «4/ὴοίεἷε αρηὶ- 
Ώοποπα ἴαπ Οπεδρμοπῖε, οτ ἵαπ ]ρηϊσεπία: Ἠαο ουσ δἵπτ ΕΡωγρίώς ττα- 
ροεάίαε» εἴμδάςιῃ αἰία ρτοβαδ]ίτες Ίατει 1η Ρτοχἰπς Ῥ. 939 959, μαὶ ἓν 

τῇ 

πο... οσο .-’Ὡ-.-.-..------------------------- 

(τ) «49η Π]ῖο οἶἶπα εἰτατμπα ἀῑςο: ηάπι ρτο νη]ραιῖς, καὶ ἔπη τού- 
τῳ πεποίήκεν ΄Άγις ὁ ̓ Αμϕιπτολέμου, δετρεπάμπα, μα) ἔπη ἓς τοῦτο 
τεποίηκεν "Ασιος ὁ ̓ Αμϕιπτ. «4:48 θα, Απιρηϊζριο[ειηϊ ΠΠ, Ροξτας 
απτϊαδδἰπηῖ, (τὸν Σάµιον πομητὴν ΄Ασιον» τὸν παλαιὸν ἐκεῖνον ἀῑχῖτ 
«4πέη. ΠΠ, Ρ. 155. Β.) «ΔΙΠΙΕΠ αρίςμπι, «91ο Ἠϊνοίας Ἡ]ε νε- 
ἔεγος «οππρ]εαής Ἱπρτ]ηὶς ἐγενεαλόγησε» Ἠεσεῖο απ πΗ ΘΟΙΗΠΙ; νς, 

ποῦί5 



ΙΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΡΕΑΜΑΤΙ5 ΑΝΤΙΟΡΕς. [νι 

Α τῇ "Έλλη ὁ υὓς τὴν µήτέρα ἐκδιδόναι µέλλων ἀνεγγώρισεν ' πΙ]]απα ομτοπα βᾳῖς. 
9ο αἲὈίτγοι γέρίΙή ἀταπια, ἵπ 4ο τα]ῖ5 πια ὠναωγνωρισμὸς ἱσουπι ἵῃ- 
νοπετῖτ ῥγαετεταΙα!ῃ ἵπ «μείορε: ἐν Τηλέφῳ ἆταπαιο, Βἰας οαυ]άσια π1Δ- 
τε Αμσεηπ «αμονίέ, πες ἵαΠΊΕΠ ἐκθιθόναι µέλλων" αἳ ἵπ «4μήΐοῤε: Ίος 
νετο ΠΟΠΙΕΗ ΟΠΙὰ α γἱο]πί (18ο φοΠρίαπ ΕΝΤΗΙΕΠΗ.) [οι] Ρροτιοτίς 
αὐὈφοιρετί, εοιτίρεπάυπ 5μδρῖςος: καὶ ἐν τῇ ᾽Αντιόπη ὁ υἱἷὸς, τὴν μήτέρα ἐκ- 
διδόναι µέλλωνν ἀνεγνώρισεν ' εἰ ἵῃ «4πείοβε, εἴωῃ [ἰέμς ( Ζει] πειπρε) 
ἑσ ἐηι. η εο ἐδδεί, 14 επβοτορμέὶ (Ὀΐσας ) ἀείεγεί {ΥΕ ασπονή. 

Η]ριοσίαπι Δητίορες» 

"Η οὗ καὶ Δὼς εὔχετ᾽ ἐν ἀγκοίνησιν Ἰαῦσαι» 

Ρ]οπίαπε Ρεγτδατο τγαάϊταιη» πας ΟΠΗΠΙΠΗ, δἷς ας ους οἱλσυ]α {0Π1- 
Ροτΐδας νἱάραπτας ἡΗσαα» ποὈῖ Ὀτενίτες επαττανίτ «δοοᾖ]ώνίες «4ροίίομ. 
Ἀ Λος. ἵν. Ἰοοο. ΘΟσπι αὐϊδ. Ίονεπι ππεπεῖτας, ΓΟΓΠΙΟΣΩΠΙ Νγοιτοϊῖάα 

Ὦ νἰτίαρδεε, παπι ἀῑ]α. Ρατ γετίτα» ἱπδιπητο Ῥανα, Βίογοπα αι[αρίσοο γἱ- 
ἀετας αἆ Ἐβρορεα. }Ῥεά απῖε» «παπι Π]ας ρογνοπίτει, α:σ5 Ιῖθγο β6ἵ6- 
αι, Εεπήπος ἵπ 4ΠΙΤΟ πιοπεῖς (τμαετοπίς επίχα τε]αμίσο, νοὶ Ρρα5το- 
τἱ εἀιςαπάοδ «οππππεηάαδδε; ΟΠΕΓΟ ΤΙ Ίενατα δἰο Ἐρορεο ἰαπι αηΠτὰ 
ποῖα Ῥ]ασμῖσδα, Ἡῖ Πὶς 1]]απι 5ρὶ ἆποετεῖ ΠΧΟΙΟΠΙ. --- 9εά Ἠίας ἀϊνει- 
Μα Τποίες θΗΐτ παντατίοπίς ἴπ Εατίρίάςι ἁταπιατς Ῥτοίοβο» Οἱἱο ποπ 9πιΘ 
{εεῖτ Ζειμυπι ει Απιρηίοπα Ρατίεητοπι Απιίοροη, ϱὐαΠι Ῥοδῖ ΠΠΟΡΙΠΙ 
ραιιῖσ» ετ παπί Ἐρορεί, α Ἰμγεο Ραϊτιο, βίεγοπο νὶ Έμοῦας /ομοςγσ- 
η: Παδηῖτ ει 1]ε 5υᾳα παιτατοπί5 απ1οῖοΓε5» αἲιος 5εηυυτς ος «4βοίῤομ, 
ΤΙ» Ῥ. 144. αιῖ τε δἷο παΙτατα ἆε Τγεο νἱεῖοτε, τὴν ᾿Αντιόπην» αἷτ» ὔγο- γεν αἰχμάλωτον" ἡ- δὲ ἀγομένη δύο γεννᾷ παῖδως ἓν Ἐλευθεραῖς τῆς Ῥοι- 
ωτίας. 6τ ἆε εοάειῃ Ίμγεο Πγαίη. {. νπῖ, [ηίγίερίο Έβοβεο «4ἱοαη 
φἱποίσης αὐάμαε ἴη (σεχοΠεΠ: ῥΩΥἱ6 6ΕΥΠοΡ, 6ἱ εἰμῤ1.  Ηὶς ἔογιο 
γετῖοτα Ῥαμςώμίας πταδ]αἰτ 1. Ῥ. 1945 5εὰ 6 ἵος 4ΠΟΙΟΤΕ Ροδῖ πιοσῖοηῃ 

ς Ερορεῖ 1.γεο τΓαάϊτα, ὡς ἐς Θήβας ἤγετο, ἐνταῦθα καθ) ὁδὸν τέκτει 56οΙ]Π- 
ἁσπι (1) «9η ἴ]ίς οσα εἰταυήῃ» 

Αντιόπη οὃ) ἔτενε Ζῇθον »᾿ ᾽Αμϕίονα δῖον 
Ζηνί τε πυσαµένη» καὶ ᾿Ἐπωπέί ποιµένι λαῶν. 

Οιοά 

ἹἹ..-----------.-.----------νννὋτνἍ.ἍὮ μωρο ος 

ποῦῖς 5πρειςητ, Ππεπῖς Ἱεοηπι, Ῥτασϊοτοπαπι Λάμςσηίσες Πηπι 
αυαε Ἠ]ίπε εκΒίρεπε Φήγαδο νι, Ρ. 496. ο. εἳ «4/ᾖεῃ. ΧΙ» ῥ. 55ο. Ε. 
αλΐς πεεερτα 1επ]ετηπε: 5οά Ἡτ αἶία πιπἶτ σοἶμ5, οἱ οἳ Πος 
«49 Ῥοξππα Ἱερῖτ εἳ 5περε Ἰαμάατ ῥαοαηίας, εμὶ ἀῑείτητ "Ασιος ὁ 

ιά . . . α ὁ ᾽Αμϕιπτολέμου Σάμιος ΥΠ, Ῥ. 58ο. Α. αδί εἰπιρ]ίείτος "Ασιος 
ὁ τὰ ἔπη ποιήσας εἰταῖητ» εἴ "Ασιος ἐν τοῖς ἔπεση. Ἱ.. νΙ. Ρ. 989, 

Π 59 Ριος- 



ὅο 1. ο. ν. ΡΙΑΤΙΙΡΕΣ σΑΡΌΤΝΥΙΙ. 

"Ουοά ἀἰοεραπ ἆσ δες πατατοηῖ5 Ἠητίρίάεας πμ οοηδετ εκ Απ- ΑΔ 
εἶορες ΓΠασιπσπῖο, αἰιοά ορε {19141 εχ «4πμομίο ετηαπα, ττβάεπῖο ἁῑξ- 
{οτεπτῖαπ Ίπτετ Κύευ εἰ Τίμτεω Ῥ. 86. νυ]ρατατ ]ις: Εὐριπίδης ἔναντίον. 
Ἡ κύουσα τίγτω (εἶπεν) ἡνίκ ἠγόμην πάλι. Ἠϊια πο Ἰαγεπὶς απϊάσπι «ο- 
βἶτατα ἀεβισιαπι ἆο Εηγέρίό Απεσοπε: απὶἁ νετυπα δε Ες ισεΛίς πἹοι- 
φιαῖ ἵπ Ο,. Π. Ρ. 6ο, Ἱ. 45. αδί ρτο]ατῖς «40Η νοτοῖς ἴδια οἱ] οἷε: 
καὶ Φέρεται εἰς τοῦτο χρῆσις ἐξ ᾿Αντιόπηε τὸ, Κύουσα τίκτον" ἤγουν κατὰ 
γωστρὸς Φέρουσα εἶτα ἔτεκλν. Ὀττιπῃ ἴαπι δεγίδατης αριά «{ηηομί} Εὐρι- 
πίδης ᾽Αντιέπη» απ. ΡΙΟΡΙΕΙ Π]]αά εἶπεν Ἱπτοτίεστηπα», ος αυῖα ἀρδίμς ϱΓΑΠΤ 
Απιορας νετρα, Εὐριπίδου ᾽Αντιόπη --- εἶπεν. πϊμΙ] τείοτι: πος ΠΠΙτΗΠη 5α- 
πο» ΗΙΓΗΠΗ ἴπ νοῖδα ρτορος Ε/γ{ρΙάΐς Κύουσ᾽ ἔτικτον  αἆ ἁμοιαιῃ {θέα 
4η». αιιοᾷ οσο ππα]πα; 

᾿Κύουσα» τίπτω ϐ) ἡνίκ ἠγόμην πάλιν. 

πτ «ορΏ]α Ῥομάσαϊ αὓ ἐ5 ααα Ῥπεσθδοίαητ: Ῥτασῖος αἶία, ΡίαεδεΠς τί- 
πω ἆᾳ το δἰο αάλμίδοτας {γρ ἁπάππι Ῥναστετίῖτα, Απάτοπι, ν. 9. Ιρ16. 
Α. ν. τ1όᾳ. Ταυγ. ν. 93. 13410. Βαςς]Π. Υ. ο. 44. Ἰοηπ. ν. 956. Ηείεπαε 
ν. 5. Π]ιά νετο ππίπιε ἁμβίταπάππα, οπῖη Ἱπ Ίος νεισα» οί ΓΠΤΗΠΙ Ῥο- 
πῖ Ῥοτιε ἴπ Ῥτοίορο» νειδα δἶπι Απτίορας στανἰάαπῃ 5ο Ῥερετίδςς ΠαΙΓαΠΠ5, 
οἴα Ἱτογαπι ΤΠεδας τοάπςσςτετ/. 

Α ραϊπή εοπίήσο. Ώίσεε, ἘΤΠερίς οπηίθης Ππ[ατής νεχατα επι 
ἀτοτυΠ απησίδδοτ Απιορα, πεδεία ππατερ ΙΠοίάϊτ ἵπ Π]ος; α Ζεῖμο αἲ- 

επι» οὐῖας δἳδῖ ορεΠπι Ἱπιρ]ογαῦατ, τορι]δαπῃ Ῥαδσα, οι Ίαπι Έ55ετ ἆε- 
πϊοπάα Ώΐγσας, «ας 1]]απα Ἰπδοαπιτα εχροςσεῦατ. απ απ Ίαπῃ α 5αενα 
πηπ]ίετο αβηῖρεγοτατ», οοιππιοάπα Ἰπτεινεπῖτ Ῥατοτ Ἱπνεπιπα εάμσατογ, «εΓ- 

εἴσαπα ἀοεππιοπείς βιοΙς αιἰάσπι Απιρηϊοπί, 5εά ει ἆπτο αστεσείαιε Ζε- 
πο», Ειριτίναπι 1]απι ΠΥΩΙΓΟΠ} 6556 {απάςΠι Ῥετοιιασίε: οἳ Ίταηιε Ζεἴῃις εσι 
8115. αῖ τὴν μητέρα» ἔμδιδόναι µέλλων» ἀνεγνώρισεν» Ὑετε «4γἱεοβε[ὲ νἰ- 
σοι τοδτϊτη]ςςσο νοσες ἐν τῇ ᾿Αντιόπν. 

Ὠϊςϊτατ ἴ]α απἰάσπαι «4βο]οάογο απ Πἱίογαπι ἔπαυλιν νεηῖβο δεχῥῆναι 
ἀπ᾿ αὐτῶν θέλουσα" οἳ α ΠΒ] αρηῖτας 5οά οοπππιοάπη ἁταππατῖς Εγίῤίιος 
(2ΐνε Λοοι ἀῑεετο πας επι ή. Κείπει. Υ. Τ.. Ρ. 374.) εἴ Εη- 
φσμὶ ποῦίς απσιππεητα φαινανίτ σης { να, εἴ νΗΙΣ ἵη Πος, πὶ 
8ι]1ος». «η ἀταππαῖ αΓβυπΙεΠῖο Ιπίη5 {τ Ζει, πιαιτὶ κής Τ6- 

αςταΠ- 

-μεαπαωπασταφας-ετνκα---ασπαπασπκαμ-α--πσκπρωκος--ο---------------------λ 

Ῥταοτες «εῖετα ΙΠοΕΙΤΟΓΙΙΩ Ροδιπαῖα αἆ ΤΕΙ. ΑΙαΠη τταοῖαδαί 
Ιπουϊγοπάσπι ενο]νῖδε 5ο ΠητΙαϊ ὁπόσα ---"Άσιος ἐγενεαλόγησεν ' 
οὗ μὺν ἔεγε ταῦτα ἦν σφίσιν οὐδὲν πεποιηµένον. Ἱ.. ΥΠΙ, Ρ. 509, 
πετοίνται --- ᾽Ἀδίω τοιώδε ἐς αὐτόν. εκ Ίος πποτθ 5οίρεπάί Δαµ- 
εηΐσε, ἵαπ Ρρτῖπιο Ίοςο ςοπ]θεδαίῃ ἐρ τοῦτο πεποίηκεν ΄Ασιος» 

ία5 



ΙΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΡΕΚΑΜΑΤΙς ΑΝΤΙΟΡΕς, όι 

Α ἱποισηες, πιοπτῖο: «ονομα Απιορε οὐ [0/10 θήοες 6 φίδι Ζει εί - 
«σης [σένα 03 γεοερ. 1 ΘΗΕΗ ση [γε --- ἀε]αία Ιδὲ 
«μοδα εβεγίάή) ἄά ΛΟΥ{ΕΊ ἐδγζΠεύα. δε, αὖ εἰμεσίογε ῥά910Υ6 
αάο]οεοσμίος οεΥἱογες αεί ϱὔ/2 61 14{ΥΕΙΗ «ΙΙ οεΙΥΙΓΗ εδηφεςΗΗὲ 
ΣΠ 61 εγἰβκεν ή. 

Μαίτο Ειοῖίας, ος ἁπάιππ απο Ζειπαπι, πιαϊτοπι ταςίταπι ΔΠρΙΙΟΠα 
ασπονῖσςε πϊμί ρειςμαάεο: Απιρηϊοπα 

ήτα Ο/Η ΓΙ οἰὲ ο ηΙᾷ ΦΕΙΗΡΕΓ 
Ε/ ολα άε οὐ 1 1112 ΟΦ( 116 ἐήοίΙ6 112/Υ 15. 

Ἱποοπίπιι πτε ες Πατυτα Ῥοϊεπτίος Ίαπι οΟΙἩπΙονεταης. Έςσσα ἴ6δίεΙῃ ἴπ 
Ἡϊστοτία νετοιῖ Ἰάοπειπι ἢΡ/οβεγί ή ΕΙ. ΧΙΠ, ἆς Δπτορε ϱὔπεῃ- 
ἴειῃ ν. 90» 

151 ζωγιμῃ ΖΕΙ, εἰ Ἰσεγηίς «{1ηῤ]Η]ο ρα ΠΙΟ [{οΙ1. 
Ῥ ΓΕ αβῤεγίιῶ εκὲ εἰζζιζές ΠΙΑΙΕΥ ἄδαεία σῇ5. 

(Πυις ρειίπετ εχ Απιίορα ΛάσΙ νεῖδι αριά ΝΟΜΟ ἵα πιοημὲ 

ΊΝΟΊΠΕ ᾖήΠο γος ῥΥΟῤέγε σἑῶζιἠν α)ῃοΗΗΙΗΙ 9) 
6, 355 

δέ} 1/76” ῥίείας: 21ὲς οσὲ οος 11115 ΕΥΥΟΥ: 
1)ἐσπε Ιονΐς Πΐ05 ϱμἱ ΣέῶΥό Φ6ΠΕΛ 

Τα γε ῥιογῖς 11417610. 

Ὠυῖας οἁμεατοσῖς ποπιεπ {9 ᾖ[1ήε ἐσμογαζίᾳ πηταρατας 9ο) ής : 
Ὀρδίων ἀῑείτιτ Ο24γεπο Ῥ. 50, ο. αἳ /ο. Ιήα]είαε Ρ. 55. εἴ 56» 56 Ίδῖις- 
πιοᾶϊ τοςτος ΠΠποσΙπι ΡΟΚ ΑΙς οιθοάο. τοραάϊίατει, απὶ νοιετες ποδῖς 
Πϊκτοσίας σαῖς επιὈ]επιατῖ αἴαιαο ἱηςη]ίδ πιαπάαςῖῖ σοΠϊαπΙπαπε: ος ἵπ 
{αρι]ῖ5 {ποῖ]α {ετεπάπα Ραταδυητ πας αοῖαί 5ορΗί», 5Η Πίσας 

Ὁ. Ηειεπαπι πεπιρε γετίαῖσαπι ηϊτα, Τα. Ρᾷρίοτα Ίδο» εἴπδαιε ΊἼχοτο ΠΠ]. 
πῖπια νι]σατα τταάῖτ Πο (ᾖγγσο. Οταϊ. ΧΝ ῬΡ. 937. Ἡ. ο. 1]]ῖπο ἀῑδει- 
πας Ῥανίοτες Ίσιος., Ἐ]ειτῃετίς ἄασεητε5, 561νο5 Οεπεῖ {ᾳΐδε, ποιμί Π- 
141 Ῥαηάϊοπίς; «οττίσεπάυτα οπίπι 1ο 65: πλήν γε τῆς Οἰνέως (Ττο τῆς 
οἱήσεως ) τοῦ Πανδίονος --- νόθου παιδός. τῆς Οἰνέως ΠΕΠιρΟ Φδούλης ' φιιοᾷ 
τις τεἩπααἶτας ες 15 αυαε ρταεςεζμηϊ 5ὐρρ]εΠά15 5αερία5 ΟΠΙΙΡΕΗΠΗ : ον ἴῃ 

Γ16ΥΟ- 

υ 

ει] ΠΟΠΙΕΠ κεπιε] οιῖαιπ αἩδί νἰτίοςδε σοπ Ρίτα "βρειας Πῖ 
Ρ. 939. ΕΣ. δεᾷ Πίο "Ασιος Ροπαπάιη αι υἱάϊτ /αο. βαὐηεγίης 
η Ρόσα”, Ρ. 384. «Οοπίοαττ Μαη Οι). 9 Ηδεῖ]ης ἆθ 
Ῥοδες Οτ. ἵπ «4ο. 
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-- 1. ο. ν, ΒΙΑΤΔΙΡΕς σΑΛΡΙΤ νΙΙ. 

ΠεγοάοέωΗ Ῥ. 168, ὅ5. Ποχα(α ογατίοπίθ Πο αττεμάσῃς. ο. δειιγείμς τοῦ Α 
Οὐἰνέως τεβπσεδατ ἆε Ἐςς. ΑΙΠεΠ. Η, ο. 15. Ὠϊευμητης απἴεπα έοηὲ Ῥασιος 
εἰάδαμε ΙΣΟΣ απος ΙΠΥοΠίδδεης ἐν τῇ ὁδω εχροςῖτος ἱπίαπῖεδ, εμ]μ5 εὔδεης 
Ισηατὶ, ομρῖάε 5ηδτι]ίδδο Ργοφῦςε σης εἆμςᾶδδο. 

Ῥτορε ευτπετας απΙΗΠΗ ΠπποηδίαΡατυς μαμάς 1, Ῥ. 93. Ε. ἆε 4ἳς 
παιγαὈαηῖ, ὡς ᾽Αντιότη τεκοῦσα κατάθοιτο ἐς αὐτὸ τοὺς παῖδας. Δοζυη- 
ἀμπι γρίάε Ῥατια5 ἀο]οτίδιας Ρρίεδδα Απιορα ΕοετΗ!ῃ ΦΕΠΗΙΠΙΗΗ  ὁ 
ψγά, 9ἱνο δὲγίο» Βατ επίχα Ῥτορε Εεπίμείας: αὖ Ἡος ορρίἰάο {γε 
ηοῦ Ίοηρα αὐοταπῖ, αἆ ΟΙΙΠαςΓΟΠΕΠΙ οτἶαπι οἴτο. ἸΜεπηπῖε ος ἩἨγοίατππι 
{]ῤίάος, φοά Ἔοττο (ππᾳπαπι ορρίάϊ, αιιοά α Νγεῖοο οοπάϊταια (μτί- 
σµα Νυμτέως ἀῑείτατ {ης σέβ{ο ἴπ . Β, Ρρ. 590», 43.) Β]ίαε Αητίορας Πιο 
τα Παϊαία: /14ήβοςΥέἱοη. Ὑσιαὶ ---- τῆς Βοιωτίας πόλις, ᾗς μνημονεύει καὸὲ 
Εὐριτίδης ἐν ᾿Αντιόπῃ. Αριά ερήῶμωη Ἀγς. ἵπ Ὑρίων οσο ἓν Ὑρία 
τὸν ᾿Αντιόπην Φητὶ γενέσθαι Εὐριπίδης ὁ᾿ ἐν Ὑσίω. Τιεσ. ἓν Ὑσιαῖς. ἵπ Ὀἱ- 
γὶο Ρεροτῖσοε 5οοιΙπά!η {Ηγ{ρίάσ νεὶ οκ Πῖς Ηγσίηέ 5ο]ὶς 5η5ρίςατῖ Ποιῖς- Ῥ, 
5οῖ: 6, νΠ» 9/05 61Η {1 έῤβσο δγέο οοξσὴέ ῥαΙΗΗΗ ένο. Όμος ῥα510γες ῥγ0 
οἱ ες 11. εἰ αρβεἰζαγΠή ζεί0η ἀπὸ τοῦ ζητεῖν τόπον. «4166γ19 Φ16/ 
«4βῆΙοἨΕΙΗ ὅτι ἓν ὁιόδω ἢ ὅτι ἆμφ)ὶ ὁδὸν αὐτὸν ἔτεκεν. Νο[ειη Πΐ5 ἱπορεῖῖς 
Τναρῖοιις οκ ῖηπα ]πά 5Πά. ἁταππα ἀἁοάσσοταδδος: ἴπ αὐο Ίεεῃ Έιοτο {/}- 
7101050 5ετναῖα», --- Ρ. 411, 13: νε]υτ Εγ{ρίάΙς, Τὸν μὲν κίκλησκε» 5ἶνα 

Τὸν μὲν κικλήσκει Ζῇ9ον᾽ ἐζήτησε γὰρ 
Τόκοισιω εὐμάρειαν ἡ τεκοῦσά νιγ. 

.(νος υ]ίπ]α νιν ἵη 1/0]. 15. τταπςῖτ ἵπ γυνή.) εἳ που απι 5Ιπη[]α ἆς Απιρηίος 
η ΠΟΠΙΙΠΟ: ΠΑΙΗ. ἵη οοἆεπαι ΗΏτο Ρ. 93: 4. λέγει Εὐριπίδης ὁ τραγικὸς ἔτυ- 

ο ὃν Ας 3) ΄ . ς ν µ - σας) , - ο) 
µολόγος τὸ ᾽Αμϕίων"' ( 5επ]Ὀ. ὁ τραγικὸς» ἐτυμολογῶν τὸ ᾽Αμϕίων } ὅτι Δµ- 

Φίων ἐκλήθη παρὰ τὸν ἄμφοδον, ἤγουν παρὰ τὸ παρὰ (οἱς 5.) τὴν ὁδὸν 
γεννηθήναι. ἴρίάεια ἀῑείτατ «{γἱεορᾷαπες ἵστα τιἀεπάο εχαρίταδσα: Πῖης νεγ- 
5Η 5οτνανΙς πορῖς Ροὐίην 1κ. 46, εκ αἶτετα Ε,άῑίοπε ᾿ΓΠΕΦΠΙΟΡΙΟΓ. σ 

"Αμϕοδον ἔχρῆν αὐτῷ τεθεῖσθαι τοὔνομα. 

Ῥναστεί ἴδια, ἀἶσῃα 54ης ο μας 5ἱδί 5πποτοι (οπηΐςιις Ἱπγίάσιηάα, ραπσα 5ἰ]- 
ρῖςοτ Ίος ἵπ ἁταπιαῖο οἱαοσαπείδίπιο {Ηγ1ρ]άἠ τερετία αἴιαε πποτάαςἱδςίηιις 
«γἰσεοβῥάπεξ αττοάετε ροτμετῖτ: Απιορες σετιε {Ε{ρίώς Πάδραπι Πε «{γί- 
«{οβ/βαέ νε] ἵπ οᾖο]ὴς πἆ ΟοπΙσΙΠΙ πεητῖο. Πἱδῖ 5απιο] ἵπ Πῖ5 οµπι Ἰαιάε: 
παα πδὶ ποπ πῖς Οοπηῖσα5 5αερίᾳ5 νοχαῖας Απάζοιησᾶες ἵπ Βαῇ, ν. 53, αΙαθ- 
5ΓΙΟΠΕΠΙ Ροπῖτ ΟπΙτίσμ5, ο ποι ΡροτῖἩς πιεπηπεγίτ ΠΗΡΕΓ αςἴοτΙΙῃ ἁταπια- 
ταση {γ1ρίάήε, τῶν καλῶν» ψιπύλης, Φομισσῶν, Αντιόπης. οἵ τδροή- 
4οτ αἆ ἴ]]αιι, ἐπειδὴ οὐ συμοθαντητέα ἦν τὰ τοιαῦτα. 

Ῥαμ]ο απητο πιοπηϊηϊ ἀῑνοιδίτητς Ἱπσοπίοταπι ἵαπ Πῖ Απιίορας σοπῃ- 
πῖδ: ομΙα ἁπτι Ζει ταὈυ]ϊς ἴ]απι νοῖᾶτ απΠ]Ίοσοι αὈεσίσοοι Εισὶτί- 
γαπης Ἰαουγπαῖς πιῖδοτας πηπ]ἰογ5 ποτά Αππρηίοπα οΏδις 505 αἴηο ἵπ- 

{ογ. 



ΤΝ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΠΚΑΜΑΤΙς ΑΝΤΙΟΡΗς. όᾳ 

Α΄ (οεπηῖα ΦΦΓΥΑΠΙΟΠΙ΄ αὖπε Ῥεπίσηα πδρίσοτ αἰάϊνίςα; ος Ιαοτγιπίς: πιο] Πίεση 
πα ἀήταπι Γναίσεπη ἀῑκίδδε, αἴππε ρίαεΡει «ίοδαέις (6η. Ρ. 153, οἡ.. (008. 
ρ. οἱ. Βά/ ν. τν νο νὰ 

᾽Αμουσία τοι μήν’ ἐπ᾽ οἰχτροῖσιν δώκρυ 
Στάξειν, κωξὸν δὲ ., χρημάτων ὄντων ὤλις» 
Φειδοῖ πονήρά μηδέν᾽ εὖ ποιεῖν βροτώῶν. 

οεἆ «ΙΙΙ 4ΠΙΟΓΕΙΗ ᾽ΠΙαΙΙες ΠΗΘΙΠΟΓΑΤΕΕ, 4ο νἱτοίπεπι Ἱαρίτοι ἀῑσηαιως, δᾳ- 
Ὅψτὶ 50 τερπίπα» ΦΕΠΙΠΟ [οτμ Ἠησιτα Όσο τεἰαοταπίεπα Ἱππρ]ογίσοει, ἵπ 
6ΕΠΑ Τεδροπάΐδδε 5δρίςοι Απιρῤηίοπα 

[ οὖν ἔστι ταῦτά Υ’» ] 

ες απο αρυά (16/Π. «εν. ποΙΙ. ν, Ρ. 716, 1. 

) ᾽Αμϕίων λέγει τῇ Αντιόπη», 
οὐδὲ γὰρ λάθρα δοκῶ» 

Φωτὸς κάκούργευ σχήματ᾽ ἐκμιμούμενον» 
Σοὺ τήνὸ᾽ ἐς εἰνὴν, ὥσπερ ἄνθρωπον, μολεῦ. 

60ρα νἰχ νιάετας ους τήνδ᾽ ἔς εὐνὴν ἀῑκοτίε: πα Πταία Πταί Τουῖς ΠΟΠΙΕΒΝ 
Ζῇνα» Τεδηταεῖ: ἱ 

Σοὶ Ζήν᾽ ἐς εὐνὶν» ὥσπερ ἄνθρωπον» µολεῖν. 

πονοταῖ Διπρηῖοι 5οἶετα Ριε]]ας ἴιπος αενο 5αθρίᾳ5, 

Εἰς Ζην᾽ ἄναφερειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους 

απὶ νότες ο5ι Γρ. Ώπεσμ. 99. ῥΒῬοεμπάο νοῖδα δή ο] ἐγ- 
 σἶπει οφμπίει ἀἰχειαϊι Απιορο, Απιρμίοῦ «ἀεδίρηπαδδα νἰάειτην,. Ον ή/ς ο κ Ῥ 

Μαι, ντ, τοο;, 

Γεοἰέ οοη [ης Ποίση εοηύανο ο αλ : 
«αλα δΗο 14 δα} οε]αίς {ππώσίηο ΙΟ 
Πηβήεν {πηβί6γζὲ σεΙη]ρο ΠΥγείεἰίώ [οείω. 

Σατύρῳ ὁμοιωθεὶοο εο]. «ροοη. ιν, 1οοο. Ὀΐδοτο Φατγτὶ Πηειηϊηίςοε 
Ττασίευπι Ἠϊς ποῦ {π]ςιις τεστῖς ος (εώγεπις ρ. 99. Ἐ, ὁ μὲν Εὐριπίδης --- 
τὸν Δία Φησὶνν εἰς Σάτυρον µεταβληθέντα», τὴν ᾽Αντιόπην Φθεῖραι. Ῥατία ἆθ- 
4ἷτ /ο. Ια[είας Ῥ. 58. αππε ραμοῖς τταάτ (εζγεσωα, αιάεπι πιεπᾶαςία νεζ- 
Ῥο5ε ποδῖ5 εΠΩΙΤΗΠ5: «ΙΠΙ Πῖ5 πισατοσίους πα]]ο πιοάο «οπιραταπάις Ῥετάος- 
τ15 Φοτῖρτοτ /εΙεΡΙΠ. Ποιηϊ]ίας, ν. 9. 19. 4ὲ Ίούε, µίγνυται» ἱπηπῖτ., καὶ 
"Αντιόπη τῇ Ἱυκτέως» Σατύρω παρεικασµένος' -- Νεμέσει τῇ Θεστίουν 
τῇ καὶ Λήδα νοµισθείσῃ (ππαΙἴα) ὀνομασθείση.,) Κύκνος» ἢ Χὺν γενόμενος, 

ε» 



όι 1, ο. ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕς ολρύτ νι] 

εχ υ]πη]4 ργο ἀναγράψαντες 5ο ομάυπι χῆνα γράψαντες», Ποπ. νΙ, «. 33. Αι. 
Ίοςο, αἱ [λανίοίὶ ἀϊβεπεῖαπι ρτασιοτῖε» 5ἱο πὶ {αἱ]ος τεδητμεπάο: τὸν δι 
αὐτῶν ὄντα πατέρα θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων» ὃν οἱ πολλοὶ Δία λέγουσι, Λήδα 
συνεσχηματισµένον χῆνα γράψαντες ἓν πίνακι δημοσία ἀνατιέασι. 

«41Η}εἶσεο [0Υ1Π05ἱ0Υ «Η56/6 Ἰιεάπο, 

Οἱ] ἀῑείτας 71γσίο ν. 489. δετίρδεταῖ {οχι Ο/εΠρΗς «4εν. Ῥτοιτορι. Ρ. 
” ᾱ ν 2, - 9 

53.7, τῇ Λήδα ἐπιποτώμενον τὸν ὄρνῳ --- ἔναποτυτοῦσι ταῖς σφενδόναις. Υἱά. 
δωγίρ. Πε]επα ν. 18. εἴο. Ύεπησιε Πᾳμἱῇο1. ν. 946, 

Ώεις ἱπ ΠΙΝΕΙ εοφοεμαὶὲ ΨΕΥΦ1Η5 010 Υ6Ἠ) 
Τεγσαφιιό οἰεπεὲ φιδέεοῖέ ῥίμπέα Πιεάς. 

Απιρηιοπϊς Εγέρίαεἰ αἆ Απιορεη ναοί ἴδια (6ΙΠέΠ «4ἴθτι Ρ. Ζ16. Ρο- 
χῖπια θαδα!τ δορῥοσΙ ἆε ἨΠετει]ε ἀῑσῖα : 8 

Τὴν τοῦδε γάρ τοι Ζεὺε ἔγημε μητέρα. 
Οὐ χρυσόµορφος» οὐὸ᾽ ἐπημφιεσμένος 
Πτῖλον κύκνειον» ὡς κόρην Πλευρωνίαν 
Ὑπημβρύωσεν, ἀλλ) ὁλοσχερὴς ἀνήρ. 

δορ]οεῖσα ΠΠίΓος ΤΠ Ἐκεσερίς ρτατεγπιίδσα 6010. πες ποα ΑΠΙΡΗΙΟ: 
πῖς αἆ Απιορεη δα» ααὶ δἱ Ῥιπείετεα ἀῑχειῖτ ἵπ [γρ] ἁἆπαππα, 
Ίονοπι, ααἴοιπα ρᾳαςο ὮεατΠα» αἴιε ΟΠΙΠΙΡΗΡ ἵπ «οεΙο τερις5 Ῥοπῖς αἲ- 

«Πισπίοπι, Ὀεοτιιη τορῖπα εοπίασαο εὐπι ΤΠετετΙς» τρίτες αὉ Ποπηπϊ- 

Ότας βησί Γοιπαδ ἴπ τουσ οιοτιάίαηας ναΠαητεί» εἲ Ἰοπηπῖς ἵπδταγ οι 

Τ]]ς τοῖη Ἠαβεητοιη» Ίος» Νε] οἰπῆ]α απά 5ἱ ἀἰχεῆι Απιρηίου [Εγ1ρὶ- 
ἀἷς, αἆ ἴδια ποδροπάςτο Ροτιήτ ΑπΠορε», ΡΙΔΕΙΕΙ αἰία. «ας Ῥγοδίαηϊ 
ος Γωγέῤίάίς Απιορα ἵπ οὐαεὲ Ελοτῖ]ες. Ρ. 386, 95. (0. Ρ. 999, 
Λη. ν. δ6. ς 

ἵζόρος δὲ πάντων καὶ γὰρ η καλλιόνων 
Λέκτροις ἓν αἰσχροῖο εἶδον ἐκπεπληγµένους. 
Δαιτὸς δὲ πληρωθείς τις ἄσμενος πάλι 
Φαύλῃ διαίτη προσβαλὼν ἥσθη στόµα. 

Ἡοτια. νεισυ αἴαΙΗΙΠ. 6η Τοπίο Ἱορεετή; «4/εΠάςΟ εἶπιῃς Χ» Ρ. 
Λοι. Ἐ. (γομς τοια]ῖτ ἵπτει Έκχοειρία εκ ἵπεειτα Τταρ. Ρ. 435. εἵ 
Ῥαμπες. Ῥ. 514. Ἠὶο ἴπιπεπ αὖ εγαάἰΠςσίπο Ρορυ]α (αἱῶΚέγο νεαη 
νοισης φοἆσπι ἀϊδοστα Ροϊμὶδοϊ εχ Α. ΙΜ. Β. 9. Χ, ᾗ. στο. οπὶ οἳ- 
χη]]15 5επιθητίᾳᾳ ἀῑοια, Ἱός οτἶαίῃ Απτίορος αἀδεῖροῖτ αἆ ή. «{ΠοΡίη. 
νι, 46. 

ϱἱ οπηϊ]α φποαῖα ἀἰχειτ ἵπ Τογειῃ ΑπΠΙορε Πὶ ϱγορογηὲ: τά» ΕΙ. 
χι, 19: 

ν 11βό- 



ΙΝ ΕΒΛΟΜΕΝΤΑ ΡΤΒΑΜΑΤΙς ΑΝΤΙΟΡΕΡ, σε 

ἃ ΙυῤίΙον «4μίοβαε ΜΗΖΗΦΗΙ σε ὲς ᾖαδεμεὲ 
Τοε πιαίσξ εογγΗρίέ «γω εὔίεα Φή145. 

δὲ Όσες 6, ἐδὲ 1112ε Εμάηῃ 56/ΥΩΥΕ ῥ1(ΟΙ 1119 

ημας Ριαασεάυητ, 6ί αὖαε 5ε(ΠΙΠΠΙΓ 

{ηνοςθέ «4πΙίοδε σι 1ὲ ΥΠοίᾷ Πονο)η 9 

«ΠΟΠΚΕΗΣ, :ΟΡΙΠΟΓ» 5οπἱραίσ5ο ϱ/οβεγΗηη : 

οὐ εως 65. δὲ 149ϱ. ΣάηΙ σε ζγε ϱ112/{σή2, 

αυ οάἆ α[ἰαιιοιίας ἵΠ ἴδια νεγσμ5 5εἆς. 6ἴἴαπῃ αΌσαια σα». οοἱ]οσανῖτ 5ο- 
Ίοητ αὐτοπι πια]]ς ΡτεςΣὶ 5ῖς αριά Εω{ρΙάεΙΗ 5αερε Ἰοαᾳμῖ, Ῥποεῃ. 86. Ογε]. 
ν. 953. Ἠοειςε. ν. 347. Ἐ]εςο. 583. εἴο. --- Απιρηῖοπα ποῦ ἀεάθοεητ 9αθ 

π. Ώφδετ οχ Απτίορα ὠέοδώεια Ῥ. 499» 53. (οἱ. Ρ. 359, ΒΑ. ν. 96. 

5 ε,νοὶ Οὐ σωφρονίζειν ἔμαθον, αἰδεῖσθαι δὲ χρὴ» 
Γύναι τό, τε λίαν» καὶ Φυλάσσεσθαι Φθόνον. 

Σγήῤίηης ἔουπιαϊη φετίροπάϊ Φυλάσσεσθαι Ρρταεῦετ γοῤσεις (65η. 5οἆ α0ἳ 
νυ]σατιτπτ, Γύναι, τὸ λίαν: νοςα]απι Ππτοτῖεςῖο οὐία ῬτΙΠΙΙΠ ἴῃπ λίαν Γο- 
απἰοί5. α[ΐδαιιε εεῖαπι Ῥτούιοταπι, ν]ςῖος οοτηρίτ Ε1Ρρίάες» επῖας Ρρεγραῦσα 
1ος... αἴπε Ῥοδδεπε οὐ[εί,' Εαοπιαια οπιπῖα πιεάεῖαπι αἀπητεωπτ. --- Ίνες 
Ἱπ Ίαο 5οεπα ουσ Αιπρμίοπς Ιόᾳυεπεῖ Απιίοραε ἀἰδεοηπνεπίτεπι ἴδα αρυά 
«9200. Ρ. 538. 98. «701. Ρ. 417. Β4ΥΗ. Υ. 95 Ρ8ΤΙΙΠ {οΚἰσμο ἵπ Νατ- 
εΦρόνει εΧχ Απιιορε εἶταῖα, | 

- - ο. 

Φρονῶ δ’ ἃ πάσχω., καὶ τόδ οὗ σμικρὸν κακόν 
Τὸ μὴ εἰδέναι γὰρ ἡδονὴν ἔχει τωὰ 
Ἱοσοῦντα" κέρδος ὃ ἓν κακοῖς ἀγγωσία. 

6 Λοηίτα ππαϊτα, απαπη ἠπίππίας ΠΙΗ «ορπονῖκεενπτ η] ρ]σος. απίδς Η]απι 
Ππροτίοσα Πΐτορ ταΠαΠαΙἩ μπακ εοπομυῖπαπι ης πια]ογ:Γετοςῖτεγ νεχανθ- 
ταῖ», ΠΙΠΙ] ταἰε πηετίίαπα, 5µρτα Παἴυταπι οἳ 1ρ5ῖ 5αεγῖεπῖες 5αεναΙΠ ππι]Ιοτοπι 
ετιάἀε]Ι 5αρρ]είο πασατΙπε: Ίος αποαπα 5αρρΠαῖαπα ἴπ 5σεῃα Πατγαϊηπι αὉ 
{γίρίζε οκ πο πονίππι5.Απιίορες ΓΤαΡΙΠΟΠΤΟ», αὐοά Γοησίρης ρτοτα]ῖε 
1Π εχεπιρ]ηπι τεδις αρίᾳε νερου οοἹπροςίτἰοΠί5, αιιά ἵπ Ῥατιο Επίς ατ- 
ε[ες {γέῤίάες αἀπταδ]ῖ.  ἸνΠδοτατίοπεπι ππονεδαπτ ἆε Ηἱρροίγτο πατ- 
ταῖα» Τητ5 ΘΩΙΠΟΤΗΙΗ ἀῑδιταετο. «γίρ. ΗΙΡΡ. ν. 1596: ου, «τί 51ο 
εχεῦδς5» εἴ τεςδηρίπας Ἡαετεπς. 

ἡνίαισι ἐμπ]λακεὶέ 
Δεσμὺν δυσεξήνυστον ἕλκεται δεθεὶς. 

τποδού , νφεε-  ορης , κ 
Ὑποθούμενος µεν προς πέτραις Φίλον κάρα, 
ΘΕραύων δὲ σάρκας, 

δη φζα 



66 1. ο. ν. ΡΙΑΤΒΙΡΕΣ σΑΡΌΤ ΥΠ]. 

Φέμεςα ΗΙρρ. ν. 1003, 

]ια ο” μμ ἄγλα, εἲ 5Η οαβιΣ 
εορν]]ς γοδή]Ηπές σεγμπέ οωηηί εοηλῶ5: 
Σ1 ο,ᾳ «μγης ῥΗΙΕγᾷ βορά Ἰαβίς. 

Οοηια αρεςιατοπῖους «ἆπαπιατς Απιορος ρορίαοποπίπε 8 Ππηςῖο ἆδ 
Όῖτος τεῖατα. ῬεΓ ἨΙΟΠΙΟΣ, ΡΕ; 5εορΏῖοῦ, α τπιοῖ Ὠμτο Ώπο Π]ας 
ταριατᾶ: Ἠϊπο ἴδτα Ῥαμσα, Ρίεπα Ἱατεπεῖς ατβς, ποὺῖς. ἀθάῖς {μοι π. 
οτι σκι, 

μὴ εἰ δέ που τύχοι 
Πέριξ ἑλίξας [ ταῦρος» ] εἷλχ” ὁμοῦ λαβὼν 
Γυναῖκω», πέτραν, δρῖν, µεταλλάσσων ἀείο 

Ουή αὐἰάσπι Ἑμτίριάοιπα ποτας ἴπ ςοηβεπάο χαρακτῆρα», Ὀὶν πἳ ]ος, 
τοεῖθ Πο ΨΟΕΕΠΙ ταῦρος Ιπῖειςετισδο νυ]σατῖ5, αἴηῖε ἴδια, Πέριξ ἑλίξας» 
νεισις πο. «οἰ]οσᾳς5α βοῬΙΠΤΙΕ. 
ποτ νειρα οὐαεάαπι Ώΐτοεπ α «ςεἶστήπι νῖπάϊςσς ταγάθ αιάσια » ρυηῖταπχ 

{απιεα., πποπτῖς ἵ]]α 5μδρίσος 6556, ασας 5υητ οκ Απιίορα ἵπ ο οὐᾳεέ Εε]ος. 
Ρ. 9- εἆ (0. Ρ. 193. βα}η. ν. 31 ---ᾱμ. : 

Ἐεεοτίτπε ετϊαιη {1 {ρίάος ἵπ Απιίορα Ίπεταπα Απιρβίοπα Ἠγπππαπι οἶνθ 
Όαραπα «ΏΠΕΠΙΕΠΣ ΠΟς τεήετο ἀἰκοα: ϱὲ Ἡος ταπεα αἰαιής Η5ρίςατειις 
οὗ ἔρια ΡΑΜοργαιέ ἵα ἩΠϊρροάτοπιο Υ. Ὦ, , 97, δ. 4, 

Καὺ κρεῖττον ὄλβου κτῆμαν 

ἐκώλει τὴν [ µελέτην 1] ἐκ τῶν Εὐριτίδου τε ὕμνων καὶ (9) ᾽Αμϕίονορι «ΡηξΏν 
γπχ σθτίο. ΠΠαίτα νΙπάϊΐσατα», Εεεῖς ΡτορετΏα ΠΠ, Ε]. χι, ν. 41 

Ργσία ο µε Ζεἰὲ; νἱοΙοΡ(1ε οὔμεζαξ 
Ραέαπο «41ηρ]Ιοᾳ «6. «{γζο)Πέ, τας 

«αΠἴατΘ 5η6ρθ σος (21γσΗ. Ἐε[. Ἡ, σ3) 

κὁ ζΦπΩηο γ/ΜΕΜίΦ γοβζάΕ, 
«411Λἱοη «Ώίγεβεμο ἴω «401άεο «4γσοῤηέᾖον 

δος 

(9) «Φηρηίομίς ία, αι Ῥοΐξσα, Ἀγπηπος εἰταξί, Ρεχαεῖο; Ο/ρ4- 
Φ, οεηριῆτ ετιά!τῖδ. Ρείγας /οάηπες Ώγείε ης ες Ἰήεμμοί- 
ες ἆε Γήογαι. ε ἴ άεαα. Ἱ.. ες ἴπον. Ἐ. Χ, Ρ. 194. Αριά 
{ΙαγροςχαΠίθη. ἵπ Ἕκατου ῥᾳιὼν Ἱερῖτας “Ἱπερίδης ὁ τοῦ ᾿Αμϕίονος Φη- 
σίν’ υὈϊ «οτρεπάιπι Ῥήτο, Ὑπερίδης" ὁ γοῦν ᾽Αμμώνιος Φησὶν ετς- 

πε 

5 



ΙΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΓΡΒΑΜΑΤΙς ΑΝΤΙΟΡΕς, 6όρ 

Ἀ Ίος επ αὓ ᾖωγὶρίας παιδί }ἡγρ]]ως: ἨδΠ, (οσο Άγοῦο, «4ηβῇὶο- 
επι εί Ζει Ειωήρίάες, Ιον 6 «ἀπίθῥα )οιοὶ ία ἠίος, αξ 
εὔῃΙαΠάο ῥοἱΜΐεὲ ΠΕΠ νοζᾷ6. 

Μιρῖοας Απιρηῖοι, Ζειμα» Ραδίοτ εἵ τηριῖοδ», Ρίο δύα αἰίδαις ατίθ 
ἀἱδρυταταπτ ἴπ Βωρρίς ἀναπιαϊε» 5εὰά ΠἹογο ΠοΓΙΠΙ {[ποἰεπῖοδ, αι κιᾶ- 
εαπι φὐίδαμο ορίπΙοΠαΠ δτπάίο αὈγεριί 611δ4Π1. ἆε αἴα ασείο «οθροβίηῖς 
Π ο]αΙ «α6ρο ἀρτίνατε 5ο]εῃῖ, ΙΠοίαΠπι ἆᾳ δοῖα ἸΝΠιδίσα, Θ55εῖιπο υπ]]]5 
ποσπὸ», οοΠΙΓΟΝΕΙΡΙ4ΙΗ αά αἶία Ίαιτον εππάµχοταπε Ἑπιηρίάεί: δα Ῥοδτα 
ἀε[ιείας ῬΠΙ]οςορΗίαπι, να Πηοπηπίς ἨΤιδίσαπα, 4ΙΠΑΠΙΕΠΙ Εεοίε Απιρηίο- 
πα» ϱὕπποΙε Ἠΐς ἵπ απτῖ5 5ᾳε ἀε[εηδίοπεπι 5αρίομιίας νἰτιωτῖδαιας υ]ἶτα- 
τει «οΙηπιεΠάαδδατ, αρεεσῆς Πε Ζει, ῥρτίππαπι ἸΜμδίσαπι αἆ παίοΓα 
παίο Ιπιτ]επι 6556 «οπῖεΠά!τ εἴ Ποχῖαπι, «απῖρρε αἰ͵άε τεσῖαπι Ιπάο]επε 
Ώασασείς ἴπππ, οιηρίρας οοπαἁἰίε5, αἴιαε ἁῑσί Ῥοδδεῦῖ ἵπ Πἰππίαπι ΡΗΙ- 
1οσορΏῖαε τάἴΙη » π]είας. Ῥτογεοτις κισάἶππα {π πίνδγςυπ καρίοπιῖαθ 

Ὁ νἰταήκηια ντρετονίε, ο[εσίταμς πάθο, Ἡτ, δοροδίτα ταπεδρες Ίντα, ἔτα- 
τς φενοτῖταΏ ΤΠΟΓΕΠΙ σορδοτῖτ ΑΙΠΡΗΙΟΗ» αἴαπε αά αΓΠΙΕΗΤΑ τεπιοο {- 
πηϊ]Ίαγεπα ταεπάαπι αμσεπάαπιαἹε απίΠαπ αἀῑεσστ. Ουοά υπ  ἆῑ- 
εεραπι» 5ἱ ποα αγρίὼς, πϊττας αἰτεπι {1ογαιὲ τεδηπιοπίἰο τΕΡίδ, 
ΣΥΙΠΙ» ν. 30: 

Νεο ενα Ἰαιάσδς σΗµάῑα» σὲ: ο]ομα εβγεμίοις 
1Νεο» ο νεπαγὲ νο]οῖ 16, ῥοξηιαίά ῥῶήσος. 
ΟγαΗα οἱς [γα(γῃ σεπηπογίη «4ηῤΗΙοπίς αἱζιδ 
Ζε1ὲ αἲςο]ὴηΣ ἀοπέο ςιῤέοίῶ ΦΕΝΕΥΟ 
ομείοωίε γα: [γαἴενμῖς οὐσίσεε μίαν 
ΦΗογίδης «41ῤΙΙρη. 

Αογομὲ ΑιπρΠίος οἴεμαίαπι οπησῖσα ἁῑοτα ο ολο] γαλ άαρ. 
Ρ]αζοπὶς λαο (οτρῖαε πιεπαπῖε . ᾖιαπιῤήηης, Ῥταεδεῖαιιε ᾿Ἠὰς δρεςίλ- 

Ὁ τς ο α{ομίοὶ ἀῑσιιη. 
Έετεία απ ἀῑχί ἆε Ίπο Ἐωπίρίάεα Πποαιτιπι ἀἱδραιαήοπαο ΡαΓΗΠΙ ος 16: 

Πα]ΐ5» πο α έοῤαρο αἱῆσαῖς ἀεοεεριῖς, ἀεπιοησαατί Ροβρίητ, Ρατιίπι 
Ρ]ατομί, (λοργοπίε, Ι)ἱομ Ογ)εορεοη, αΠἴοτππιαπς πο ἆςθ το ἀῑσεῖς, 
«4μοίο; ἨΠετογϊοοζαη αἆ Ἠετεμῃ. , ο. 97 Ζ2γεΠάΜήη, Ἰπηπῖε, 6, 1 
4 αἰία γε ἀἰοβίαν, ο αἰίῶ «ο γε ϱϱΗΗΓΟΥΕΥΡΙᾳ αἰέ, ἔπφιιο ῥ1μοδὲ ν]- 
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[ου ---ᾱ-----....--ᾱ-μ.ὐκ ων 

υτ. Ταπιργοηςὶς «4ήηοήμς ἀεδίσπειητ ἸΝοδίτο οἶταιμς ἴπ Ψ, Βωμὸς. 
ει σαερίᾳς Παγβοςγαιίομὶ, εις νειρα ἵπ Υ. ᾽Αμαξζόνειο Ίος νἱ- 
ἁςπτΗΣ πιοάο τεστιεπάα: Φδιείλεκται περὶ τῆς ᾽Αμαζοιείου ἀφιδρύ- 
σεως ᾽Αθήνῃσιω ᾽Αμμώνιος» : 

ᾳ 



πρ Ἡ, ο. ν. ΡΙΑΤΗΙΡΕΣ σΑδΡΌΤ υπ. 

Ἠο οὐ Ιον ζήη οε{, 116 --- τ0ίᾷ ος ία ἵῃ ἀΠίΩΙΗ ἄεγένεί: μἱ Λ. 
ἄβιά Ρα51/ν μη ζεις ο «1ΙπΙΙΙΟ/6» «140111 εΟΠΙΥΟΨΕΥΡΙ6 εἰ 4ε ήι- 
εἶσα ἠπάμοία αἰέ (ΜΑΣ. εδέ: ΠΠ 609έέ) «δρα Πο η εαβίεμΙ]άό γάΜἱ0- 
{167 οἱ νἰγὲς 111111 {ο εο η Ι{11. ---- (ἱ{ογο ἆς Όται. 1» 9. 37» 10ἱ- 

/οµς ον Ρἠλοβορ/ίᾳο, οἷοιέ Ζε[ις ἐίε ΓαζμνίαΗή, ᾖγ0ρο Ρο] ζῃ ἐπαζ- 
«ογῖν. «ειπα βαοινὴ Ζοιμαπι απτ ΑΙΠΡΗΙΟΠα ἀἴσαητ, αἳἩ {γέρίάΐς, τος 
δοἆσιαι τοσῖάϊε; Ραοινίς οπίπι ΑποΡα Εηγέρίάἠν Τατπαιη Εεςῖε, αἴαιε 
4άσο οπάθΠι 66ΠΙΠΟΦ Ἠος «ῑδριταβίες, αππαε πι ]το Έεοεται εἰεραπίις {ηγῖ- 
Λίάες Οτασςῖς 5επατς5 ἀϊοεηῖες, «(ἶσετο ἂς Ίπνεητ. 1» 6. 51, «ΠΠῤῥίου 
αριά Εαγίράόρηι» 117 αβειά Βαοην μπε, --- νΗβεγαίά (α Ὥαϊτε Ζειμο» 
ποπιρα) ἠ/ΐσα» άρμα Ἰωωάάς: 5εὰ ἀῑδειαπι Οεέγομῖς εδ ἰὁδίππο- 
πίμπη ἆς Επ. 1, 6.5. Ομ ῶπι ἐηπηίει βεπε Π0ΗΣ «ΛοηᾷΠο εδ, ιιξ 
Εη είεα: αμί μοβραη Γαονὲ «ΡεΥμάέ ομὲ γεἰείαί, «ὶ δε {ἡ- 
η Εγέρίάὴν [δν «ε]ροίαν ελοπέ: Ρ3Ιο αΏϊε» ας ρας ΙητεΙ]σοης, -- 
ΒαΌι]ας ἀἰχοιαι Γιαν ο νέγνω ἄε (γαεεῖς ἐεπρΤἔνάΦ: Που πδης εσι 
Ίοεςο Λεμε]ε]. ἵπ Βρῖσ. αά /. 21. Ρ. 17. οετετίς εἴαπι Β. δογίνεγέής 

Ἱπ Ρασιν Τταροσς. το]αι]ῖς Ρ. 75. «εεΙε[ πηίτος Απποραπι Β1ρῖ- 

αίς Ἱονίτοι ατεὶοῖςσα ταΠτΠΙΣ δοἐνεγδ πμ ηνοπίβδε τεαπίαγαπα, φποά 
ψἱάστῖ Ρροβῖε ἵΠ Ίδία 506Πα» Παπ τοῖς ατεῖδεγιήτ νετετες» Ίοειπι τορ6- 

τῖσθο, Οἴα ἴαπα αΠίπιο5ο γουρῖς ἴταιτας «οπεσγασιης. Επίρίάςϊ. «Ιαιάσπα 

Ίος σαρατ νοιρῖς οπής 60 οῶέ. εχ Όναῖ. ΙΚΧΙΠ. Ρ. 635. Β. ο. αιίρης 

Ἰφιῖας [τρίάσαε 5σεΠαε ΠΟΡΙ5 αΤΡΙΠΙΕΠΙΙΠΙ αάϊτυσς τί δὴ [ουλόμενος 

ταῦτα ἐγὼ διήλθον: οὐ γὰρ δὴ νουθετῶν σε τοιαύτην νουθεσίαν οὐδὲ ὦπο- 

τρέπων τοῦ πιστὸν εἶναι" πολὺ γὰρ ἂν εἴην Ζήδου Φαυλότερος τοιαῦτω ἔπι- 
” ς 3 - 3 Ν ε) μ τ 3 ος -  Ν ” 

τιμῶν  ὧο ἐκεῖνος ἐνουθέτει τὸν ἀθελφὸν» οὖν ὠξιῶν Φιλοσοφεῖν αὐτὸν, οὐδὲ 
περὶ Μουσικὴν διατρίβειυ» ἑώσαντα τὴν τῶν Ἰδίων ἐπιμέλειαν. ἔφη δὲ αὐτὸν 

ὥτοτόν τα καὶ ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγεμ ' ΠΙΟΧ Σεπ εχμίρει Ει- 
Πρ]άεῖ Ζει!» η 

Εξ ὧν κενοῖσι ἐγκοτοικήσεις δόµοις. σ 

ἁμ]ηκοσίτης ἴδια 51 ίοη εκ ἱρο [γἱῤίίε, απ ο Λίαΐομε ἁπθῖτο, 56ά 

ἄς Επίρίάεί οκ Απιορα. αὔπε Ίωπ]το ποδίς ρἶπτα ἀθάῑς Ραζο, ει θε 

Ίδια ἁταμια τὶς. ρῶτῖο πουΙ]]ρίηια ἀἰσαπι οαρίτε 5εαιεη]. 

σεδρυτἘ 



Δ 
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ΙΝ ΕΒΑΦΜΕΝΤΑ ΡΒΑΜΑΤΙΣ ΑΝΤΙΟΡΕΡ, δφ 

ο πο νο ο λατ...) 

Αι Ες να. ΕΡΤ. 

Ἐκ Λπιῖορο Ῥαγίειι 6οεηαε Ῥγαερεί, 

Απιρηιομις οἱ Ζειὲ οοἰοφιεπ{έι ΨεΥδι5 ἐν πιίομα ἴπ δια 
ἴοειπι γεἰαιὰ. (θιμίά οίόε φεἰὲί ἴπ Εἰαίοπε ᾽Αμϕίονος ῥῆσιο. (γί- 
{οτιὲ ἴοοιιδ ΙΟ ἴπι (γα, δθά ἐπ εοβπο/ηίπε ἀἰαίοςθο. παρὲς ἐξ 
γεάαεέωηι Ειγὶρὲαι. 4). Εεἰποὶ φμαεάαηι ϱογία[ζο. Διαστρέ- 
Φω, ρετρετίετε;, ἴερεςσ, Ηιδίοαία, εἷο. ΨυχΏς γενναία Φύσιςο 
τοαῦται φύσει, ἱπρεπία εἴπδηιοαί. Ειτὶρίαἰς οί, Θα 
ροίε φιζδᾳιε 1πι εα εοπἰεγαί αγίε έπη. πολὺ νέµεω τυὶ, 'ιυί- 
ἔωσαι αἰἰομὲ {γίδµογο. {πμ μΙγ δαθρο γγαξδίαξ η έ1{ιι ἐπί, 
«ἱλΙειίοςδ οοπ{επρίο} Πιιγὶρ. «ΊΝοπ αβοπάα 6556 πιιίέα. ΙΠ)ὶ- 
Ρέας αδιζίωγ Εωγέρέασέ. Παῦσαι δ' ἀοιδῶν, τί Ι)εσίπε αιέ- 
γείαγιῶπ. ᾿Αλλ ἐμὸ πιθοῦ, φιιῖπ αα {ο 711ὲ. 

Δριου. Ειπῖριδοῖ ττο ποδῖς 5οπατῖο5, ασ στ α[πηάο ποῖος Τα- 
Ὀμϊδδοπιας, εχ[άδειτ ἴη (οτοῖα ΠΒἰαο 1» Ῥ. 484. Ε. νε]]επι τοῖαπι Αιῃ- 
Ρ]]οπίς ῥῇσιν οὐϊεσίδοι (α]ε]ί Ῥμοςορπίας νϊταραιατοτί ΛΡ/γίομίς 5ο- 
ετατος» 1]ε 8ειππρες απιαρ{]]5 εἴρων» εἴπι ἴαπι αἆ αἨσιισείας τοάαστας Οαἷ- 
Ἠε]ες Ἱπτειτπραμα εο]οαπίῃ «πρετετ, (οινσῖα εαιετίδααε ἁἰδςοπτίοι- 
εσας, πεφπα ἴρ5ε» Ἱπαπίε, ἸΠδεπτες «Ἠπι (α]]οία Ιδαια ϱο νετόα οπ]- 
ηπταδδεπα, ἕως [ ἂν ] αὐτῷ τὴν τοῦ ᾽Αμϕίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς 
τοῦ Ζήθου  Ῥ. 5ού6. Β. Ἠϊπο, ΛΏΙάίοπει τείαταις φατῖ αςσιδο. τὴν τοῦ 
"Λμϕίονος ῥῆσιν Ίπεπιοται «4γἰολάσς Ῥ. πῃ, ρ. τό. Ζοιμὶ ςοϊ]ῖσοτ Ειιτῖ- 
ρ]άεῖ νετεης αϊαιιος, δι] ἵαπιοπ γετοῖς ασεοπποάαϊος» ΟαΠεῖος αἁβίριιο- 
ται Γ/]ζ{ομίςς Ῥ. 455. εἴ 486, τπτ. απῖοις Π]ο {παιτοπι ἵπ 5οσΠα ποππίηῖ] 
π]ογείας» Ἰπάεπι ατσαπιεπᾶς Βοεταῖεπι αΏδιταμοίετ α ῬΠ]οδορηία» «παπι 
Ππνεπίρας ΡΗ]εταπα ατα η] είῃ {πσδης, 5ἱ απῖς αοἴαίοΠι ἵπ Π]α «οΠίεγοτο., 
επ ῥτοεδετιήη Ἱπατί]επι» εξ, 5ἳ ἔοττο ααπαπάο ἴπ ἴᾳ5 τγαΏοτοτγ., Γοτο- 
εἱς.εἰοφπεπῖας τεΏππαιιο αποτϊάϊαπατΙπα σπαγο ποχῖαιπ «5-ο «οπιαπάεδατ, 
Οα11ἱε]όα αὐἴεπ απεπι ἵπ Ππεπι ἀεάεεῖι ἴδα Λβίσο, ετ ἆς πα ΡΠ]ο5ο- 
ρΕία ποη πο]αετίτ Ἱπτε]εοῖα. τεοῖο πΙϊμῖ ἀεο]αίαςςο νἱάσταν ἴ. εως 
Ν. Δ. αχ» ερ. 59» 91ο (αἰΠε]ίς ἴδα Β]ωοπὶ 6 Οονσία τπαποςςβραῖς, 

1 8 Ε- 
Σα 



-- 5. 6, , ΠΙΑΤΚΙΡΕ5 σδΡρῦτ νΠΠ1. 

Ετίριάσα αἴας ἀἱσοδαπι οοπεϊποπεῖα, βοπτοηίαπι ΈαἰμΙο]ῖς 5ίς ραμεῖς 6σ- Α 
Ῥγερείτ Οὐγηβίοάογας ἵπ Οουρίαπι ϱ/αζοπίς 5. Προφέρει --- ἀπὸ Αντιόπης 
τοῦ δράματος Εὐριπίδου Ἰαμ[εῖα διάφορα» προτρετόµενος τὸν Σωμράτη μὴ 
Φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ μῶλλον τὸν πὀλιτικὸν [ίον ζῆν' καὶ λέγει αὐτῷ ὅτι τὸ 
µειράμιω τοιδία µετοχειρίζεσθαι Φιλοσοφίαν ἐπαμῶ" τὸ δὲ γέροντας μὴ 
κωταφρογεῖν µωρόν. Ὀτί (αΠε]ες οτε ΛΡομὶς αἆ Βοσταῖοϊην »δυνεύων 
Ἰπουῖτ, πεπονθέναι νῦν ὅπερ ὁ Ζῆθος πρὸς τὸν ᾽Δμϕίονα ὁ Εὐριπίδου. Όδι- 
ΦΙοάογὲ εοππιεπτασίη5 ἴδια ἆπτ: πρὸς τὸν ᾽Αμϕίονα] Ὁ ᾽Αμϕίων οὗτος Μου- 
σικὸς ἦν. ὁ οὖν Ζῆθος, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ» ἔλεγεν αὐτῷ» ὅτι ῥίψον τὴν λύραν 
καὶ κέχρήσο ὅπλοιο. κἂγὼ οὖν λέγω σοι, ὅτι ῥίψον τὴν Φιλοσοφίων, καὶ 
ἐπὶ τὴν πόλιν δεῦροο καὶ δίκαζε. --- Λά ἴσα (αα]ϊ Ρ. 456. Δ. εὐνοίᾳ 
γὰρ ἐρῶ τῇ σᾷ. Ὠβες Παδεητις Ιδ]άειης Κατὰ ἀλήθειαν ὁ Καλλικλῆς ὧς εὖ- 
γοᾶν ἔλεγεν ἀλλ᾽ ὁ Σωκράτης κελεύει αὐτὸν σκοπῆσαι» εἰ τῷ ὄντι καὶ εὔνοια 
αὕτη ἐπωφελής ἔστι. Οὕτω γοῦν καὶ ἓν τῷ {1} Κριτίᾳ πρὸς τὸν Κρίτωνα 
Φησί. πες οἶῖπι ἵῃ Ἐτίσδία αἆλἨπς Ἱαστοπῖο ΠἹθοΠΙ σοπιπημηϊσανῖε Απιςίδ- Ἡ 
ἶππας 1). Καῤηκεπίς εχκ Πδτο ποπάμπι οάϊτο ἀεδοτίρτα: αἷῖα αποφυε, 
αἴαε, ευ αἆ νετοα 5Ρεετεπτ ᾖγρίάΐ5, 5ης 1ουῖς εοηπιοάἶας «οἱ]οσαδιπ- 
1. ---- Έπναστες ττες αΠατποϊνα 5επατίο5, αὖππε Ιατεβαῦτ ἴπ (οτσῖα Ρ/α{οηίς 
Ἐωπρίάεα, πες ᾖοήπο Πεφιιε δέΓΓΖΠΟ απἰπιαάνοιδα», αἱ ΓοτδαἩ αητε ἀε- 
τουῖα» Ρτίπιις ἰπάϊσανίτ (ο. (σώμίεγως ον. 1μεοτ. ν, ο. 957. Ἐκ Ιπεβϊεῖς 
ἵη (οισίαια οοπηπιεηταγίϊς απἶαπι Οὐγ2ρίοάογέ φπαεάαπι αἶῖα αποαια ἀεαῖε 
Ταη. Ποηκίης Νοτῖς ἵπ {ήογζέή11 Ῥ. 55. ΑΟ Πὶ ἵπ Πποπημ]]ῇ. ἀϊνειδα 
σοποἰἱππαν!τ 47. (/ουἷμς ἵαπ Ἑκεετριῖ οχ ΓγΙῤρ. Ρ. 373. ἨΠοτιπι ἀίσει- 
εἴαπαπ ας ἵπ Ῥατίο 5αροτανίτ Τή. σαιζζεγΗς» ετ Ρήσιομίς Ἐωτιριάσα οαπῖοιδ- 
ἆαπι αἀάταπιοπεῖς, ςαραοῖτετ Ίπ «ζοζαεὶ Ειοτ]ασίο ἀειεσετῖ. Ἱοευρ]ετανίε 

ΑΔ. ΛΙ. Ῥ. ς«. ΣΧ, Ρ.5Ιο. Ἐκχεετρία (ο, Ῥτουϊ αιχεται Πα (αίακεν 
οπιοπἀανεταϊαα. Φα ΠεςίΗς τερταςδεπτανίτ, 5υδϊεστί οκ ο/οὐσεί Ε]οτιοσίο 
(οιίαπο. αππα ο νεῖατ εχ Γαγέρίά Λπτιορε ἀἄεσετρῖα ταροτίππτασ: ϱχ 
ψ]τίοδί, αιαο το]ῖαιῆτ (ᾳέσζεΓΗΦ ΠΠΟΤΕ 5ο πο Πτεγαπ φι]άσπα «πιοπάανίτ, 6, 
Ώο πια]τῖς Πΐς ἵπ εχεπιρίαπ αττΏσαπα ὉΠΙςΙΙη νεισυπι», ἵηπτο ΒαιΠεδίαΠοδ 
εχ Δπιορε 17; 

[ Ανὸρ 

(1) ο Ηἱμ Ὀϊα]οραι ΤΡ] λομίς που Ἱπτειταρῖε Ἱπρεγβεςτηπ 
φοἡ ἵπ Οτἰτία πσφΙα (20Μὲ Εαῖτ ἵπτεν Ἱπτετ]οσυμῖογες οσο. πεφιθ 
Ῥμῖς Φοοταῖς σοτγεςτοΠῖ, κΒοτῖρδετας Ῥτοςιἱ ἁποῖο. Οὐ)/βΙράογμς 
ἐν τῷ Κρίτωνι πρὸς τὸν ἱρίτωνα 6Ησί. ἵπ Οτίτοπε ΛΒατοπίς Ιοηυ]- 
τής ἵπ ϱ,τοστα Φοοσταῖςς ΙΙ ΠΠΟ Οσίτοπα, ὉἩτ ετατ αππαπδοίηας5 
Ρταρορρῖοσίδ», αΠΙΠΟ5Ε «ωρίεπτο Ἡῖ 5ο κἰπεγεῖ αιπίςοτΙπι ΟΡΟ αἴιλη- 
τος «ασε Ιρετατϊ: δα Οἰτοπί προθυµίαν Σετς 

- 



ΙΝ ΑΝΤΙΟΡΕΣ ΕΌΟΒΙΡΙΟ. ΡΑΠΒΤΙΟΌὉΙ ΑΜ. σι 

Α [Αρ γὰρ» ὅστιε εὖ βίον κεκτήµένος ] 
Τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἀμελείᾳ παρείασεν » 

ΟυμάΠαπι εκατ Πηγ1ρίάσε ΠΙΠΕΠΙ Γα5ητσα, σοτΙΡοΠάο: 

Τὸ μὲν κατ οἴνους ἀμελία παρεὶςᾳ ἐζ. 

η ο/οὐαεὶ Ἱερίταν Ἐ]οτῖ]εσ. Ρ. 909: 49, ἀμελείᾳ παρειάσει" ἵπ 51ο ἀᾖαάσιαι 
(γουἷμς Ῥ. 139" -- ἀμελία παρειάσει (αῶΚέγή5, απῖ τις Ίαος ος 
Απορα «55ε ἆοοῖε βιβρίςαρατισ», Ιεσεδατ, αποά εχηίθει εάῑτίο Άμος], 
ἄμελεια παρείασεν. ὰ Ἠπες Πεσεβίς ποιῖς ἵπ Έπαρπι. Εηγίρ. ρ. τόν, 
2 εγζωή1, αῑτ, παρειασε βε7Η {ΜΑΙ εεεΩκίο ῥγοάμοίΕ, οἱἰς. ΚΕονζῃ γὲ- 
Λομὲ ῥοίθδὲ παριεται» σαὐζιάμίῶ σά τω µεν κατ᾽ οµκους ῥ76βοΡΙΠ{0Ἠς κατα. 

Ῥ Ρεᾷ ἀμελείᾳ το]ετατῖ ποπ Ρροῖεςι ἵΠ ἴδα φοᾳᾳ εεπατ Τγασὶςί: πῖ] ἀϊσαπι ἆς 
παρίεται" [αιοὈίαις, «πα ει Γαοῖ]τατε νίτ Ἠηπιαηϊδοίημς, εκ παρειάσει, η 
Ἡτετα απ]άεπι πηπτατα» Γεοῖε ΕΠΟΙΠΙᾷ55 π]α» 

Υὰ μὲν κατ οἴκους ἀμελίῳ πἀρεὶς ἐῶ" 

Αριά Εωγ1βίζσηρ πλ]το (χοαποπτῖας αἹαπι «οἴθΓΟς παρεὶς. παρεῖσω πάρει” 
νὶςῖες πηπΙπΠη» τεροΠπτΙς: (6 υπεγΗς, (γοείμε, Θες (ν. 97) ως 
Ἐυτίρίάεα νι]ρατιητ ες Ῥε]ετορβοπῖς: 

9 9 ΔΝ 3 - πμ: οφ πρ, ο ε 2, 8 
Ἐγωὼ γὰρ» εἰ νοῦν εἰχ εμ ὁ σπείρας πΑΤΗρ» 
Ἠπιστώμην ἂν Μουσικὴν παρειστονεῖν 

- νιάῖς πιδουήα ΓΠεσιῤέης, ἆε «πο πεπιο ἀπδίταδῖε, δοτίδεπάμπη., 
ς 

Ἠπιστώμην ἂν» Μουσικὴν παρεὶς» πονεῖν. 

απ Ίοπε ν. 745 μὴ πάρες κόπω Πειπρο σεαυτὸν, εΙεσαπίοι οπππόανα: Α- 
πῖ- 

. 

νὰ 

Ἰωυάαε Βουσαϊος» δεῖ πι]ῖφ ἀπποποιτας ΙΠάΙΡΠΗΠΙ 0956 Ῥοίςομα 
συα» δἳ οκ «Ώτςετο 5ε σἶπαιτ εἀιοὶ: αἲ ἴδια ΛΡἰαιομί ο Ἑμασάοις 
Ῥ. 1ζτ., ἤδειν, ἔφη ὁ Κρίτων" Οὐγ/ οσο) ης Ίδια ἀῑκίεςα κοτῖρῖε ΟἨ- 
ΤΟΠΕΠ}:, Φιότι πεῖραν αὐτοῦ εἶχεν ἓν ὁμωνύμω διΣλόγω., ὡς κατωθρονη» 
τικῶς ἔχοντος περὶ τὸν θάνατον. ἴδια ποὺῖ εκεεροῖτ οκ οἶῃπς οοπι- 
πηεηταΠ!ς (Ίαν, ΔΟΥΥΕΥ, Ῥε 6ΣΠοπε ΔΡ]α/οηῖς 5α8ρ6 πηῖτητις ΙΙΗ} 
αυοά Βἰαιοπέ τεαιεπτετ Ἱπίητίως 5ου] δίς «41ῇεν. ΧΙ, Ρ. 5ο. Ὦ, 



ο8 α- 6, Ν. ΡΙΑΤΕΙΡΙς σΑΡΌύΤΝΙΠΙ. 

οπῖσις {μσγαν]ὲ Ἐπιεπά, ἵπ Ειίρ. Ῥ. 168. ἴπ Ττοπάσπι ν. 60ο. "Α- Α. 
Φ/ογγός εἰμι καὶ παρεῖσ ἐῶ στόμα" νετουπη εῶ 5ο]οἰτατί πο ἀεβιοτατ, δο- 
ΛΛοείες Οεὰ, ἵπ Ὁο]. 355, τὰ μὲν -- Παρεῖσ᾽ ἑώσω. δεὰ Ἰλιά ἵρδιπο 
παρεὶς ἐῷ Ιερίτατ Ίπ Εωπρίάείς αριά ϱωαγεῦ. Π. Ρ. 94. ο. : 

Ζεὺς γὰρ τὰ μὲν τοιαῦτα Φροντίζει βροτῶν. 
Τὰ μικρὰ ὃ᾽ ἄλλοις δαίµοσιν παρεὶε εζ. 

Ἰησονα Ττασίοϊ (0110 νῖδα ἵαπ Ἑκεοτρι. Ρ. 467. ετ «Πανὶςίο ἵα Οσο. 
ἄο Ν. Ὦ. Π., «. 66. ποι ἁπλίτητος {1 τπῖριο ου (σίρζεγο 
πά «4ΠίοΠΙΠι ΥΠ» 81. «[Ειγρής οεττε 5ηπῖ αριά εἰμηάεια Ρἠμανκῇ. 1. 
Ῥ. 464. Α, ο αλα 3 

των ἄγαν μεν απτετά, 

Θεὺς» τὰ μικρὰ δ᾽ εἰς τύχην ἀφὲὶς ἐά, 

Όιυοά Ιεσίαιγ Ρ. 811. Ὁ. ἵη θοάειῃ ἀῑειο», --- ἀνεὶς ἐᾳ᾽ «γοζΐως. τεςθ- 
ρῖτ ἵῃπ Έχο. εχ ΓΒΗΠΙΡ. Ῥ. 45ο. Ἠϊποε ΛΒαάγμες. Ἱπεετ. ν. 36ο. ἀἄἰτεγιπι 
οφ ἱάσια επ {εσέίο τες ατοϊττος ὠφεὶς ἐᾷ. Ῥτο ἀφίσεμ» ΓΠεγίησα 
πορίει Ροζίρῥο («οπῇςο τεςτο τερτϊτμ]ς ἀφείς ἔω, Οὔσειν, ς. 38» Ρ. 5ὔ6. 
Σ11ἱρ. ἵη Ἑλεείτα ν. 979. 

Κρώτιστον εἰκή ταῦτ) ἐν ἀφειμένα” , ρ ό { 

'ἃς ἴδτο νοιςσα πῄτος αιιοά ποὺ παττας «οσεμος Ἱ.. Ἡ, 34. ηγέῤ. 10. 
ζωεί Ρ. 437. 90 

Οὐ γάρ ποτ᾽ ἄνδρα τὸν σοφὸν γυναικὶ χρὴ 
Δοῦναι χαλινοὺς, οὐδ' ἀφέντ᾽ εάν κρατεή. 

αἆ το]ίαμα Ῥτορία5 αεσθᾶῖτ Που ιδοβῥοοῖίς Α]. ν. 765. Δ]αεεπι μήδ’ ἀφέντ᾽ 
ἐῶν. «κιμά νεἰ αἰἰζιεμ; 2154 [σεεγο ἀῑεῖτατ αἱ ἵηπ τα] δις 5αερε ἐν" 
ὠἀθιέναι' εἴ ἀφεὶς εξδν. 

Τα”. ΠεΙμεΙωη ποτῖν φαῖς ἵπ ΠΟΓΩΙΙΗΗ Ῥ. 55. «οπεϊηπατῖς ϱΙΠοάαπηπιο- 
ἆο Ζει Ειπὶρὶάεῖ εκ ΛΡ]ίοπε ποπηι]]ῖδ.  ΠηΠο, ἵπαιίε, ποσοτο, 

Ρατπα εχ 1ρ5ο», Ρατ ποπάµπι εἰς ἁμοῦις, αὉπῖ Ῥεπες πο 5ητ. 
Ἱπτοτρτειίθας», τοῖσι ῥῇσω εοπηατο Ῥοδοῖδ, εἴ εχΙῖῃ Ρύλοξίπή- 

ο Πδαίπί αὐτοσί Ίοευπι α τεπεῦτῖς νἰπάίσατε: αιοὰ {οτίᾶδδε ΟΡΕΓΔΕ Ρίς- 
ο Πα οἵτι ο Τη Πίδ Ῥασπα ἀῑχετίπι Γεὐης/ νεανιεύεσθαι. ἵπ οὐία5 Τ.ες- 
Ποπίδιας Τήερογὰ. αλειδῖ ἐνεΠί]ε ἑαοαμέίαμι ποῖἈτα πιεπαϊπϊ Τὸ. Γειῃ- 
εγω ς(η ἵπ Φεβοία πὰ «ἄπλπορή. ΤΙ. Ῥ. 1δο. Ιδιηςπιοβϊ νετο ἱησεπίϊς 
α ααϊθηδνί5 ἱηδυ]τατὶ Πος 50Πς Ρεγπο]εςτο Γείπηις5. {ο οἴε [εζέ ἱΐε] 
01. ϱδὲ ἰεΙΠπ. θά» δὶ νετ σετ {ατοτῖ, «πε ἀςάίτ 1ἡ]ε τποιΙαπη 

Ευτῖ- 

52 
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Π ΑΝΤΙΟΡΕς ΕΡΑΙΡΙΟ. ΡΑΑΤΙΟὕΓΑΜ. 74 
Ἁ Ευτρίάσα, Πο οριίππο δυηῖ τουπαῖα: Ροιμὶδοι ἴωπποπ Ῥοδτα }Τοἱμοίης» 

5ος ορε ἱησεπῇ» Ζειμαπ αἴαμε Απιρηίοπα εἰερπηεϊφεϊπιῖς (ταςεῖς εἴἶαπα 
φεπατῖἰ5 [οεῖσα Ῥτο δα Φ4Πεπιαὰς ατῖο ΡτοδαὈΙ]τοτ ἀἴδριταητο, ῥεᾷ Ατ- 
τἱσοζαπῃ νοιοταπι αἳ {ηγ{ρίάΐς αΠπαηῖοδ, Ποι οὐἰάΘιη «ὤ{{ομὴὲ Ἰεσοτεππα5 
ἆμτος ἴαπιοι «οκ -«4μΐορα Βαν νεγΥ µε ος αιϊάεπι ἵπ Ἴοεο νε- 
σι] σιιαν]ςοίπαὶς Ποπ] τποοϊ απτάροπαἵεπΊης: αἆ ἄπεταπι οπίπι «Ῥασμ" 
η) εκ πι] Ἱπεετίαε δεάἰ5 νοιδίρης Γγέρίώσε Τοῖδαπ ἱπγεπίτεπιις εκ 
Ίας Απτίοραο 566Πᾷ -ἁεεοτίρίῖοδ: ἀλλὰ ταῦτα δὴ εὐχαῖς ἔστιν ὅμοια ' Πὶς 
υπίοις «ουν ττοςμαίσι  (εΙίο δειναις ἵΝ. Ἀ. ΧΙ, ϱ. 8, τεοῖς 
φοΠριης (. /. 7810 

Έρο ᾖοπιίπες. θέ ἱρπανα οβεγα. ϱἰ ϱ]οσοβήα κοΗεΜΗΙά 

Ζειμῖ Ῥειεοπας πο ἀῑδεοπγεπίτ: πεφμε Π]ο οὐ νἱτὶς ἀοστῖ νειεαῖηῃ ἔπ- 
αἱρίαΐςν 

Μισῶ σοφιστὴν. ὅστις οὐχ αὐτῷ σοφὸς. 

Ἕοά αἰππι ορίπος οκρτοδπι απ ποβῖς ρετίσῆτ, Οπφπάοαπϊάθιπ- νους 
ουΙη Γ{εἱμαίο ορειαθ Ῥτετίπῃι [οτε νἱάστιγο δἱ αποπά οεἶιδ βατ μοτοεῖς 
Ἠϊςο 1ο ποππι]]α 1 Ἠπηςο 5αθΠαπα τοδτΙσητηςς 660 ΠΠΙΠΙΠΙΘ ποιητικὸς» 
Ἱπ εἶις τες ἀῑδρειοῖ ος -περε τοιταςτατί τεβητορταπάἰ ζρηςϊμηρη- 

«Ἠΐδηιια Ροτίοι{μία Ειςίαιπε 



74 {. ς. ν. ὈΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤ νΙΠΠΙ. 

θοο0σοοοοοοφοοφοοοοοοσοροοοοςροοθοοοοοοροοοοςοοςῤοροσφοοοος δὲ 

Εκ τΤῇΣ ΔΑΝΤΙΟΠΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΊΙ. 

ΖΗΘΟΣ. ΑΜΦΙΩΝ. ΧΟΡΟΣ. 

ΖΗ. ᾽Αμϕίον, ἀμελεῖς ὧν ἐπιμελεῖσθαί σε δεῖ. 
Αἰσχρῶς τε, ψυχῆς ὧδε γενναία Φύσις». 
Γυναικομµίμῳ διωπρέπεις μορφώματιο 

ΕΧ. δ΄ 

Ῥε, 1---4] Ός ρἱετῖσαιε τε]]αιῆς 56οπτης5, πες ειἶαπῃ 5ΡεΓο πτε ν]ῖς 
ἀοοτῖς αἁρτοβατΗταπα, αὖαπε ποππ!] α νι]σατῖς 5πτ ἀἴνεισα: Πίταπτυς 
Ρήπαπα Ες Ρ]ωζομίς εκ. (οτβῖα Ρ. 455. Ε. υδὶ (α1ήε]ες αἆ 5ΟεΓαἴεπῃ » 
καὶ εμοὶ» αἴτ» τοιαῦτ) ἄττα ἐπέρχεται πρός σε λέγει, οἶάπερ (ὁ Ζή 1ος) 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν ο ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες» ὧν δεῖ σε ἐπιμελεῖσθαι » 
καὶ Φύσιν ψυχᾖΏε ὧδε γενναίαν µειρακιώδει τιὶ διωπρέπεις µορφώματι 
αυ]ά Πίο νε]υτ Εγζρίά εβεεετῖτ «. (1ο. ν]ἀ. ἵπ εἴις.Ν. Τ, νῃ, 
ς. 97. Ότι σεαµεπιῖία πεείετεητατ οὐπι 15 αὖπε Ρταεεεάυπτ, ῬΡορις- 
ται οχ Ρ/ήο0πο: [ ἀμελεῖςο ὦ ᾽Αμϕίον» ὧν δεῖ σε ἔπιμελεῖσθαι. | Οιῖ- 
δις αραιά πιε Ἰεστῖς {εΗεῖτες Ὀοστῖς. /ο. Ἀοδίετ {ησῶοῖς 1ης 5ε- 
ΠΩΓΙΙΙΠ αβοτπανίε: ᾽Αμϕίον, ἆμελεις ὧν ἐπιμελεῖσθαί σε δει. Εἰας- 6 
ἆεπι οτἶαπι αἀϊασαπτ Τ,ατίπα: πηΒί Ρτίπηπι νἰάερατΙτ 5ογῖρείςςε ΛΡ/- 
0, Φύσιω ψυχῆς ὧδε γενναίαν --- διαστρέφεις" «εο ϱεβεγοςΦήΣ 
σηἡμὲ 1οέῃ- --- ῥέγνεγ]έ. Οι ἵμγα, έσες, ΙΗαίεαπῃ εἴο. ῥεγ- 
φογ{11έ ἀῑευητατ Ί]]α διαστρέφει. ορροδίτε α Ότρπεα εἴ Απιρηίο- 
πα ποϊαπτας {ὁ διαστρέψαντες καὶ κατάξαντες τὸ σεμγὸὺν τοῦ µέ- 
λους, «Ιομὲ (ἠγγ5. ΟΥ. 35. Ῥ. 3δο. ο. Ίο οσἑ ταπταπι ῥεγγεγ- 
φἳ, Ὁτ 5ΙΓΑΏΟΠΙΠΙ, διάστροώτι δεὰ ὄμμα καὶ Φρένες διάστροΆοι. Π1θ- 
ΠΙΟΥΑΠΙΙΓ ορ. ΑΙ. 446. «εεῇ. Ῥτοπι. ν. 674. Ἰπομ. Η. ἵῃ Διά- 
στροφοι Φρένες --- καὶ διώστροφος µορφή. --- Βτ δὶς α ΛβίαΙΟΠΕ 
φοτ]οὶ Ροτιῖτ» ἵαπιςιςῖ αἰτεππῃ εὔσει ΓΠωγήρίώςς, ἵαπ ππατρῖπε {Τος- 
5ΙΏ αἀποϊααπι» οἶσιε αἆ νοσεπι ᾖΛΡαοπὶ Μειρακιώδει ἵπες ἸΙε- 
συπτας ἴπ Ο0)ΡΙοᾷογέ εοπιπιεπττίο ᾖ5. Ὅρδε πῶς, Εὐριπίδου., 
γυναικώδει» εἱρήκότος» αὐτὸς µειραμιώθει εἶπε. δεά Εωγίῤευ, 

Ρο» 



Ιν ΑΝΤΙΟΡΕΣ ΕὈΠΙΡΙΓΡ. ΡΑΒΤΙΟὉΙ.ΑΜ. σ5 

Ά »Σο0οοσοοςοοςος ϱου σος οςονοοο ος) 2) λλ2ς λος «»ς κκ λὠ«κνέλεως 

ς 

ΕΧ ΕὈΒΙΡΙΡΙΣ ΑΝΤΙΩΡΗΠ. 

ΖΕΤΗὉΣ. ΑΜΡΗΙΟΝ. 6ΗΟΚΕῦΌ 65 

Τ Ἱαάπα Ῥ]είααα 6γοΗ/1 Ἱπεοίάππι πά (ταροα ποῃ τοςροπάσης, ] - 

ΖΕ. ΟΡ σα. φήσε {6 εσβίοογε οβογ/εᾶΕ. 
«πιῤβΙοπς απὶπιϊ 5ἶσπαο ϱεπεΓοςὶ Ιπάο]απι 
1π πποταιπ εἰ ΠαὈίεαπι Γεπιπαταη οπιαςουἷας 
Ίο ο. -.-ὪἩ-Ἂ- ----- ας ------ -----. 

8 ΑΜ, 

Ροςυἱθς Γυγαιμομίμω» ἀῑάιεῖτ «Οσείμς οκ ο. ἂς . Δ. 1ν 
ς. 91» απο 5αῖ τεπροσῖς Αιλοπίσῃςες ἀῑσεῦαι Αροϊ]οπίας ἵπ Βαςς]α- 
ἨβΗ Ρις» Γυναικομίμῳ μµορφώματι» κατὰ τὸν Εὐριπίδην. αἰσχρῶς δια» 
πρέτει” Ἠπο διωπρέτειο τεδταεηάώπῃ Πποηαῖτ ετ Πεσιῤίης, αιοᾷ 
Φαν πενίής οπαπη εχμ]δετ ν. 4. Ὁγοιίως δἷςο ἴδια ἀεάσται: --- Ψυχῆς 
ὧδε γενναίαν Φύσιω Γυναικοµίμω Φδιωτρέπεις μορφώμοτι. ο. Λέργευ- 
ης Ἐταεβτ, Ἱπ 1Ηοεγίά. Απο, εχ }ΡΛΙ]ογαΓὲ αἱοτπππαυς ]οςῖς 
βμερίςαδατισ ρ. ΧΙάν» δἷς εχρ]ατῖ Ῥο55ο δοπατίος5 {1γἐῤίάπε, 

Φθείρεις δὲ ψυχῄε ὧδε γενναίαν Φύσιν 
Γυναικοµίµῳ διαπρεπὴς μορφώματι. 

Ό ππτ ιαπ Ρύταραϊ διωπρέπων Ἰεαῖ ροῦ5. Ον σοτπήραπε Ιπᾷοίοιε 
5υ.πη τεοῖε αὐἰάεια ἀἰεΠΤΗΓ τὴν Φύσω θιαφθείρει" Ἡτ [.οἱῶπο ἵπ βπο 
δοπιπὴ» Φύσιω οὐ. ἁγεννῆ διαφθείρων" ει αἰσπίβσοκταπῃ νο]αῖτ Ζο- 
μας Εωτίρίάής, Οµά --- πεεα εδώ ἐπαοίεη β οἶνα ῥ/σες]ά- 
γη Ἰπσεπὴὲ {πάοεη. 9δεά πεηιαε ἴ]]ιά Φθείριν δἷο, Ἡτ Ριτο, πά- 
Ἠΐδετως αριᾶ Ἔπαρίοος», ηεαῖε αἆεο Ίφιατ αἴο πίτας, Όυυπι 
νοτο Ρίαεῦείει αἰσχρῶς ΕΡΗΙοήγαί15, Ὥος αἀβεπιαιιπι α Λήσίομό 
Ρ. 485. Α. εἴ 486. Α. τεεερὶ απού ορτίπιαπης υτομς αἆ διαπρέ- 
πειε εεῖεία «ΟΠΡΤΙΕΙΕΠΙ», Ίγενναίαν Φύσι ἴἵαπ γενναία Φύσις πιητανίς 
νἱάεοταπε αζεο Τοιῆα Ῥαπίο τατίοτί», Ἠϊλο οὔδοιτατ", ΘΧΡΓΕΟΣΩΠΑ 
Ώαης [ωγέῤίας Ζειπο ταδητηϊ5δε 5οητεητίαῖη: Έεπι περ]ὶσί {ωπῖ- 
Ἡατοπι, Απιρηϊοη», «αέφμέ ῥγσεείαγαη; άεο ᾖώδες {πσεμὲ ἐπάοίϱη. 
{οεπια 1 Ηἱοῦγὲ ΗΡΙ οβεείοο ἐπ 9ἶνα ἀῑςσδιιν Απιρηίοη 

Κο φις 



7ὅ 1. 0. ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ολρύτ ΥΙΠ1. 

ΑΜ. { ---- --- ----- --- --- ἓν τούτῳ γέ τοι 

Λαμπρός θ' ἕκαστος . κἀπὺ τοῦτ᾽ ἐπείγεται». 5 
ἹΝέμων τὸ πλείστον Μμέρας τούτῳ µέρος» 
«ῃν οἐτὸς αὐτοῦ τυγχάνει κρώτιστος ὤν. 
ἱἲὓ--  -. κἵὓοωι  -- -- --.ἳ 

Υ Τὸ 
πω... 'Ἱ.Ἱ...ο 45-44 ---------ὰ 

ψΨυχῆς γενναία Φύσις" οἴνα γενναίαν ἔχων τῆς ψυχῆς Φύσι», αι 
οτἶαπι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῇ Φύσει τὸ γενναῖον έχων ' Ἰάεπι Πἱ5.]οεμτῖο- 
πίρις φἰσηϊβοαὈίας: ἓν τῇ Φύσει Τὸ σωφροεῖν ἔνεστιω», Ειίρ. 
Βασο]ᾗ. ν. αῑς. νίἀ, Δάποι. ἵΠ ΗίρροΙ. ν: 79.. εκ. Ίοεα [)επορίεμὴς 
1δὶ. οἶτατο, 4ο φοπϊοίτ ᾖγὰ5 6ὲ «ει ῥιάογἶνφμε αγία 11 ΛΙ1Ε 
φεπεγαΠάα» {δις ἐν αὐτῇ τῇ ψυχή ἑκάστου καὶ τῇ- φύσει" [πεῖ]ε 

Ὁ  Ἵνοα «οτῖσὶ Ροτετῖτ ἵη Ἠαῖας Όσαι. «οηττα ἸΠάϊππι Ρ. 3471. 8. 349. --- 
Έοεια «ὁσᾷο]. δοβἠ. ἵπ Οεά. ΤἘ. ν. 683. αἆ ἴδια αἱ δὲ τοιαῦται Φύ. 
σεις, --'οδῖτ, ὁ ἔχων ἄνθρωπος» ΠΕΊΊρΕ τοιωύτην φΦύσιω" δὶς ας: 
εἱρί ἀεθεπι αἱ ὑμέτεραι Φύσεις Οἱ αριἀ Τήμεγά. νΠ ο. 14. αἱ τοι” 
αὔται Φύσειο ἵπ. Πποργαίς Ῥαπθρ. Ρ. 64. Β. ΤΕΓΟΠ. Δηά. 1. 1: όᾳ. 
«1 ο ἠησεμῆὴ ϱομ/οίά{ εἶωσηοάὰ. | 
ὃς. {--7 [ Ἱπ Ἰαςο, Ῥοδείς 6ταςεῖς οἳ ]μαπϊς. ἀεσαπίαϊα» ποτίρεῖπια 
«ἴὈϊ φαπιοπτία ΠΙΤΟΣ, 6ΓΓατο Ροτηίςα (ο: (Οἱρργο ἆε ΟΕ, 1» 
ς. 31. ἄάἱ (ιιῶς 5 αβηίης μὲ ΕΥ Ιημιής, 1 15 ῥοΓἱ5ο Ισ εἰσθογαδίημς: 
ο: οἰαδογαίπας Ρ]εγίοινε: ΠΠ {1 ο µά ΦΜεΊΦ 1. νο]άβρίαςς ετ ἵνα- 
21/46 σε πεηηέπά Φε μέ, ΡΓΟΡΕΥΙ. ΤΠ ΕΙ. να. 5ο. Ἱ.α- 
τἰηῖς ἴτααιαο (014 φμὈδτίτϊ αιιας ἀεάῖτ (σαίάκεγας Ὠϊδεει; ἆε Ν. 
1. 5. ς, πχν. οπὶ εἰταῖς αἰιοτοτίριβ δἱο Ιδι φεπτεητίαπι τγαοτανίε ζη- 
α1ρίάῑς, ει ἵῃ ΜΗ. «{μίοΠίΠ.ν., 1, αἲ εἶας οὐρειναιῖ Ίισιτα αιίά 
αἀϊςστοτητ: (εργο πἁ Δαιν, ΒΕρ. Χ, ἵπ Ἰδῖδ: ο η ΕΓΩ 
Ἔρθοι τις» ἀἱρέδ: ποδί]απι τεςροχῖτ ΥΕΙΞΙΙΏ δίνε «4{γἰιοβήώηίς, 5ειι 1ο 
αΏτ]ηυΙοζεία» 18 εἶας οειῖο Ψεερί5 1455, 

Ἔρδοι τις ἣν ἕκαστος εἰδείή τέχνην.- 

Όμα ῥοΐε «6» 1η ἐά εομΙέγαί ὤγίό ει: 
« 

αθπι Υειπ {ησιτα 5οἡἱοίταραι (α/αζεγας. Ίεεῖο ετίαπ νου π]ε. 
το τυγχάνη» αποά Εαπάϊ θτ 6γο0ἱο, ει Ἰωνίζο αά. ἠαν. ΤΥ/. 
ΧΧΗ., Φ. 1. τορητηῖτ τυγχάνει» εἴ κρώτιστος εκ ΛΒωαγεβείε: σεὰ 
η Ἰπεο ]οοί οοηφτιαεπάο Ιαδιητήτ΄ αππθο. Ἐκ Πὶδ αρυἀ Λαίοπεης 
Ῥ. 484. Ε. συμβαίει τὸ τοῦ Εὐριτίδου, Λγμπρός τε ἐστὶν ἕκαστος 
ἐν τούτω. κἀτὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται, ἹΝἩέμων εἴς. νὶάε πηϊηϊ αἩαεςο οπίά 
ε[οιιπανοσίε (γοπίμς νε]ατ [ηριοής{ Έκεετρι,. εκ δή. Ρ. 427. 

λεμ- 
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Α ΑΜΙ. ας τε ταππρηαϊ αἱήδαπε. ἵῃ Ἠαπο «οὐπίείτασ, 
ἵπ Ἶας ἀῑεὶ πιαχίπαπι Ῥαττεπα τετῖτ» 
Εκοεῤίεηε ἐπ ζιιά ΙΧ ΗΗ6. 56 δΕΗΦΕΗΙΣ. 
---- -- ------ᾱ- ϱ--- αρα «οσα 

τα 

αι 9 
λαμπρος εν 

Τούτω 'σθ) Έκαστος» 

«εαππίΙς5. Ἆσο (σίζζεν. ἵπ «4Πίομίη. ἵπ. Ὀϊβδοιι, ανά φαοδοταῖς 
ἰ ἀετετίμς αά[ας : 

Δ ΄ Ν λαμπρὸς ἐν τούτω τε γὰρ 
"Ἑκαστός ἔστι. 

Άαγπεν. νοσεπι Ρρτοῖσας Ἱπησίτατα ἀθάῑτ, --- ἐν τούτω γὰρ Λαμ- 
πρός ϐ) ἕκαστος. --- Τδιμαεςεῖπθ. ἐν τούτω!" ἓν τούτω τε γὰρ" ἐν 
Τούτω ᾿σθ'.  ὩὨοστῖδεϊπιίς. Οταεςοτιπι ναιδυυπι ατηΠεῖδας οχςϊάϊςςε ! 
ϱποτπ πμ] αδαπαπι οἰπῆ]αε Ἱερεταπτ ἵη Ώπε 5επατίογΙπα »- ἵπ. απο 
επ αραά Εωώγέρ.. σετετοδᾳε Ίπτεαμεητες οἷτ ἴῃΠ σηοΙῖ5 -- γέ τοι» 
Ἆος Ροδηΐᾳ- Ἱερὶ «πιει ετἶαπι «οπηπιοάε Ρροβ5εί: 

ἐν τούτω γε πῶς 
Λαμπρός τις ἔστι» κῴπὶ τ. ἔ. 

τους αἩαιοτῖες Ιθᾳυίτης Εγ1ρίώεις 5εἁ Ἰπαᾶο ΦΥ εί, αιῖ Ώαθς 
Ῥτίπς αἆ Απιορεα τετα]επῖτ: παπί ἵας ἵπ 5οεπα. Ειςα νἱάσπτητ 
Απιρηιοπίς, Ἐδδε εκ- Απιορε τήπι εκ Βὐίοπε φαερὶσατί Ἰσθι., τι 
εκ Ο))ΡΙΡάΟγο., επῖι5 Ἡπς ατῖαπι ἴδα Ῥοττίπειε ῬΗῖΟ: τροφέρει ἀτὸ 
Αντιόπης Ἐὐριπίδου ἰαμβεῖα διάΦορα. --- ἵπ Ἠαπο 5εητεηείαπη- Απις 
ΡΕἱοπεπῃ Ῥ]ητα. ἀἰχίσεε ΠΟ ΟΡΙΔΟΓ» (Απιεῖςί Πἱ8. εεπατΗς ἴδια Ρτοχίπια 
ευὈΏεῖατ Λ]σίο: ὕπου ὃ) ἂν Φαῦλος ᾗ, ἐντεῦθεν Φεύγει, καὶ λοι- 
δορεῖ τούτω" τὸ ὁ ἕτερν ἐπαμει. --- Ἐ]εδαπτετ απτεπι, ἵπ ϱπα 
τε ουρίάε αιῖς. εἰαθοταῖ, εἰέᾷάε 3άεο ΙΧ {γέδις αεί ῥαν- 
τε. Ειγέρίά1 ἀῑεϊτατ Νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ µέρος᾽ εἷ- 
ταητεπι Ίπ. 5 (. βωάσειμ Ὁοπιπι, ,. («- Ρ. 231. τεοῖθ. οοττί- 
σι Η. οερἠν Τηες. 1.. : Ἔ. Ἡ.. Ρ. 19017. 6. δεά ΠτπΙπι(Ις Ἰα» 
τοῖτ Εαγέρ]άαα Ίθοειδ, απο. δρεοῖαραι ΡΠϊ]οδορΏις: Ἠΐπς ϱΟΠΙΠΙΟ- 
ἆε εχρ]εατῖ Ρροδευπῖ ἸΙοευτῖοπε5, πολὺ, πλέον» πλεῖστον τηὶ νό- 
μεν ΜΗ  ῥίής. βγαλει 1γΙΡΗέΤεΣ εἰ ἔλασσον» γε 
οὐλὲν τιὶ νέµει " δἷς' Ὀἱ5 τετνα. (5επιε] Ρ]επε Ρ. 169. 36.) Ίοαυυτας. 
Τις), 5επίρδετατ» ΥΙ» 6, δδ, Ρ. 433 17» ἵνὰ μηδὲ τοῖς ᾿Αθηναίοις 

κο ἔλασ- 



5. Ὁ. ν. ὈΙΑΤΕΙΡΕς ΟΑΡΌΤ νΙΠ] 

Ἐ Τὸ ὃ᾽ «ἀσθενές μού καὶ τὸ θῆλυ σώμωτος 
Κακῶς ἐμέμφθης' καὶ γὰρ» εἰ Φρονεῖν ἔχω» 
Κρεῖσσον τόδ᾽ ἔστι καρτεροῦ βραχίονος. 1ο 

3 Γνώμη γὰρ ἀνδρὸς εὖ μὲν οἰκοῦνται πόλεις» 
Εὖ ὁ) εἶκος ' εἴε τ αὖ πόλεµον Ἰσχύει μέγα" 
Σοφὸν γὰρ ἓν βούλευμα τὰς πολλὰς χέρας 
Νικᾷ σὺν ὄχλῳ ὃ) ἁμαθία πλεῖστον κωκόνο 

Ἡ Καὶ μὴν» ὅσοι μὲν σαρχὸς εἷς εὐεξίαν .5 
᾽Ασκοῦσι {ἴοτον» ἣν σφαλῶσι χρημάτων» 
Κακοὶ πολῖται. δεῖ γὰρ ἄνδρ᾽, εἰθισμένον 
᾿Ακόλαστον ἦθος γαστρὸς» ἓν ταὐτῷ µένεινὲ 
τπτ Ἅμααακκαη σπα Δμπαμακαππα Ὁπαππιπαας «πας ασοντα 

1 Εἰ 

ἔλασσον δοκῶσι νεῖμαι Ῥτο δοκῶσιν εἶναι. ἆᾳ απο ἁπδίταο ποη ἆδ- 
Ῥήτ Γήχογης. ηη]Ίτου ]οᾳπύταπι «Γράεη οσιεπάϊτ /ε7. Ἰζαγκ- 
{αμα ἵα ΕΙ. δΗρΡ]. ν. 38ο. 
Ὑς, 8 ---το] Ἠιςε τειγακὶ αππο ἅατ εκ Απιιορα {γ1ρίάς Νδίοδασµε 
«εση. Ῥ. 36. 1. Ὁγοι. Ῥ. 17. βαγπεκίηξ ν5. 46--- 48. Βεειῖας (ε0- 
26Υ15 ἀεάεται ν. 1, εογρας 112 {πιζεολΗ «ο ΗΠεῦγε, Παῖα 
6ου μδο -- 1Η Φ6ΕΊδ, ΠΟΠ 5418 δηδρίσατας Αιπρηϊομίς 655ε 
νετδα αἆ ἴδια [ταις απάε Ρῥταοεθάπητ ταδροπάεπτί5: πο ἶαιῃ ἀϊσαπι 
νοσειη φέσι ἨἈοπιαπῖς δἷς ΠΟΠ Πδυγραϊαία, αμοά ο 5ΠΠΊΠΙΟ Ἠφιες 
ο). 5. Ότοπον. αἆ Ιαν. ΧχνΙ» ο. 47. ---νδ. 9 ἐμέμφθης τεοῖο «ερθ- 
τηηῖν Υ1{1βεγαδέὴ: αποπποάο μεμφθῆναι αἴἶαπῃ Ρίο µέαψασθαι αἱῖ- 
οποτῖες αἀπίδεταν ΓΓωγ{ρίάδ. --- ἵπ εοάεια ΨθιδΙ» {εσίβῖο πἁποταϊαπι 
Ραεῦαι Ἱεετίοπειῃ ακήμας: εἰ γὰρ εὖ Φροεῖν ἔχω᾽ Ίαες Ἱενίτος 
τηυταῖα» 1η εἰ γρ εὖ Φρεῶν ἔχω» πιῖπῖ αϊάεπι Ρεγρ]ασθτοῖ; Ίος 
ΤΑΠΊΕΠ. Γ4ΙΕΟΣ 1ΠἱΠΊπια ποςβδδασίηπ). 
Ὑδ. ττ- τς] Ἐκ Εωώρ. Απῆορα Ίθοτα ἵπ /οζσευ «οι. Ρ. 35ο. 
00. Ῥ. 9ο5» αἆ Ἠππςο 5οεΠΗΠΙ Ῥοτῖπειο γνἱάς Τῇῆ. (α10χεγ. 
Α. Μ. Ῥ, ο. Χ, Ῥ. 51ο. ϱ. απὶ 5εβεΠΕΙΑΠΙ ΠΙΤΑΙΠ(ΠΕ οκ αἡπ]]]- 
Ὀα5. νεῖετΙιη ἀῑοιῖς ΠΠηπϊπανίτ, 5 ετίαπι Ῥ]αιίδαια ποππατῖ5, αιῖ 
ἴρδα  τερταεσεητατύητ {γρ νετοα: αυτος ο νεος εχλίοει 
ΦΟΣ{ρ4ΟΥ νΊτας 43ο. Ῥ. 366. 67. Ιπ Πὶδ αἨτθπι Σοφὸν γάρ ἓν 
[ούλευμα αὰ “γοιίο ππεπἆάοδας νοεῖ ταεῦε δη Ὀδτίτατάπι», εἲ πλεῖστον 
μακὸν» αὐοὰ, ΡΙΟ πλέον, επῖαπι ἆαι δελή ΕΗΡ. ᾿Αντιῤρ. 1, Ῥ..977- 
(Ὁοπ/{ετπῖ Ροδδύητ» Εῖς Ρατιῖ εδ, Ρήµαγεὴ. Ἔ. Ἡ, Ῥ. 79Ο. Α. /ο0- 
ζγ2ίως 1, βΡ. 5ο, «ἰοσεμ. [αι νι. 1οή. (Οµῇεπι ἵπ Ρτοτερτ. 

ἷ δ- 5, 
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} Τα εοτρᾶς ἵπ πι πιο]ε 6ἳ ἵπῄσπαπι Γ56σμ5] 
Ίοπ ἴπτα «ὐ]ρας. 5ἳ πηΠῖ 5αρίοπτία 
«οπσεδδα. Ρ]ᾳ5 Πος αἴαπι Ιασεγζοτσα τος, 

Ἰ δαρίεητε εὗτα οἰνίίας {εἰίςοίτετ 
Ώοπιαδαιε τερίτατ: εαάέπι ετ αἆ ῬεΠα ναῖες, 
Ῥοητεηιία υπα γυϊποῖς Ιππμπησγας 1ΠΦΠΙ5. 
Μι] ἱπιρεσῖη ρίεπα τες ἀῑδοτιπιϊπ5. 

Ἰ Πῖ αὐῖ φασῖπας ππαποῖραγπητ ΟΟΓροζαν 
Ῥετίεμ]οδαπι οἰν]ταίδι5 σοπ5. 
Ῥεειυπία Εασίεπτο: νοπιτὶ οὐποσίος 
Ἰήαπετε Ιδάειπ τεῦα5. οριαπάμπα {οτοῖο- 

1 Ουῖ- 

Ῥ. 5, ν. 57. υὈϊ νἱοβικεῖπα Ίεσαπς, ζωὴ, ἵπ Ἡ. 8, Ρ. 18ο, 
.4. Ἱματεπι Εωπρίάεα ἵα ΤΑεηηΙς{ὲ Ότατ. ἂν Ῥ. 191. Α: οὐχ, οὕτω 
σοφὸ: (Τ.. σοφὸν ἓν) [βούλευμα τὰς πολλὰ: χεῖρας νικᾷ» ὡς εὐσέ- 
βεια κα) Φιλαωνθρωτία. ποὮ Ίεπι ἵπ Είηδάεπι Ο5, Χνι, ΡῬ. 907. Ό. 
πες επάεπι Ρ{α1ομὲ φπδρίςοτ οὔδείνατα 5οτθεπεί αἴπε Ἱεσαπταν ἵπ 
Αππατοτίους Μ, 1, Ρ. 38. Β. ο. 
Ύς. τς ---τδ] ἨΠαες ετἶαπι. εχ Αππορες νε]ατ Απιρβιοπίς, Ίο Τονο- 
εαν! εκ 0ὔ. έτη: Ρ: 70: 91. (οἱ. Ρ. 43. βαγη. ν. σ{--- 57. --- 
(νου Τματῖπα' Οταεςεῖ ν.. 18 ΠΟΠ᾽ 84Πε τοδροπάεπτ, πες σατὶς ἵῃπ- 
τε]]σο απίά εἳρῖ νε]πες- πσαις ατἶαπι ἴ]α, αἴπαο Οτοταπί πρετ 
γὶτ Οατ]βεῖπιης φα,σεϊτηϊτ. Ευπρίάεα --- δε γὰρ ὤνδρ). εἰθισμένεν 
᾿Ακόλαστον ἤθος γαστρὸς» ἓν ταυτῷ μένει" πἰσηϊβεαπι: «ζριείις 
εμ ή ΣΠ{ΟΙΗΡΕΓΑΠΙΗΙΦ6 ε/ΗΡΕΡ νΕΠΙΥΕΙΣ εκβ]εσὲ Πέεεσεε 651. Ηὶδ Ιες- 
Ἡς δεητεπτίαπα ΠῃσΙτΟ Ῥταρδιαπς απἰαϊ ἱπνεπίς /ο0ήπες «ωδαςίες 5ίε 
εἸερπητετ ΠΗρανῖτ: 

ο σι) ε ῥΗσ1 σε ΜΗ ΗΕ 
σε πεζεςδε σε/ηβε δὲ δὲ οὐσεζιέ, 

ορίοας απτεπι ἀεεῖτατας «αοσππαυε ἵωπάςπι πιοάο εἴθί ραταδῖες 
οπ9 εοτρα5 Ῥοδεῖτ φαρίπατε, αἴηπε αἆεο εναάαϊ πια]ας οἰνίδ: «οπ- 
τα οαυϊ ἵπαςταῖ απίοῃ ἸΜΠιδίσαπι κἰδί ΡαϊΠαεφΙς οἰνί εντ τ]5εῖ- 
πας: εοπσπιυπῖ αἆ Ἠπες ΕΒηγὶρίαής δα (Οἱεογομῖς Ταδε. π» ς. 16» 
αλἰσι]ᾳο 5σέβε ἠπεάίαηι ὀΙάμήη σι ἐγΙ [εγηή. ο ῤΑμε εἰδίινήῃ 
1 ἀἱε αἰείσε, Π0νείη. εἰ {βδιῃ {Πίο 5εῖοµι5. {οἴδαῃ αᾱ- 
φετίρδεται, ᾖονεη Ο)ΡίΕΙΗΗ) εὲ δὲ ενεΥεΡΙέ ἐπηβίογαδὶέ: Ίεγε 
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βο 1, Ὁ. Ν. ΏΙΑΤΗΛΙΕΡΕΣ 6ΑΡύΤ, νυν]: 

ἳ Εἰ ῥ” εὐτυχῶν τις» καὶ βίον πεκτηµένοςν ΑΔ 
Μηδὲν δόµοισι τῶν καλῶν πειράσεταιν οο 
᾿Εγὼ μὲν οὔποτ) αὐτὸν ὄλβιον καλῶ ν 
Φύλακα δὲ μᾶλλον χρημάτων εὐδαίμονα. 
απ - κ ---ὶ --- ------- --. 

ᾗ Τοῖος δὲ θνητῶν τῶν ταλαμτώρων βίος" 
Οὐδ᾽ εὐτυχεῖ τὸ πάµπαν» οὔτε δυστυχεῖ" 
Εὐδαιμονεῖ τε. κ᾿ αὖθις οὐκ εὐδαιμονεῖ. ο 
Τί δῆτ᾽, ἐν ὄλβῳ μὴ σαφεῖ βεβηκότες» 
Οὐ ζῶμεν ὡς ἥθιστα μὴ λυπούµενοι. 

Ἡ ᾽Εγὼ μὲν οὖν ἄδοιμεν καὶ λέγοιμί τε 
«Σοφὸν» ταράσσων μηδὲν ὧν πόλις νοσεῖ. 

} Ὅστις Ὅ 

41091 ῥοµςε οἰαήαδίέ: ποται Ιδὶ Ώανίείμες αππίαῖας, ΄εοτΙππαο «ασ]- 
ΏάΙΠ α Ροδΐτα, «ριταΠΙΠΗΠΙ ΙδίοΓΗΠΙ Ὁδοιθ» ποῖατῖ, εχιτα οΟΠΙΓΟΝΟΙΓ- 
Φα Ῥοδίτιπι 65τ: απίἁ ἆς οπιΏὶ Ἠαο το 5επείτεῖ ηο5 ἀοοαί {ωγ{ρί- 
ἄες εστερῖῖ Ιδιῖς νοιδίριδ, αὐῑος εχ αἶμδ Λιτοἱγεο ποῦῖς δεγνατυητ. 
«{1ήεμάαειμς Χ, ῬΡ. 413. εοτ (σαζερως ἵπ Ῥτοτερί. Ρ. 4. ΒΡΗΙΠΑΠΙ Ἱπὰς 
ΣΩΠΙΙΠΙ» Οἶαε αἆ Ἠυης ΊοευμΙ Ῥεγίπεη: ' 

Οὐδὲν κάκιόν ἔστιν ἀθλητῶν γένους. 
(γῶς γὰρ» ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 

Γνάβου τε δοῦλος, νηδύος ϐ) ἠσσημένοςν 
Κτήσαιτ ἂν ὄλβον " 
Οὐδ) αὖ πένεσθαι κἀξυτηρετεῖ τύχαις ο 
Οἰοίτ”". ἔθη γὰρ οὐκ ἐβισθέντες καλὰ 
Σκλγρῶς µεταλλώσσουσιω εἰς τάμήχανα” 

Ἱπ τα ῥήσει ΡοΓραΙΠα ἰπίσοδ, ΠΠ ἀῑσας ἔθη οὐ καλὰ ἐθισθέν- 
τος» 3Π εἰθισμένον ΄Ακόλαστον ἦθος γαστρός. Π]αά τατίας αιιοά Ἱεσίταγ 
η Οταηπαϊςο ΡΑΠΡΟΤΠΙ. 6. 'Νόστον ἔχειν ἀντὶ τοῦ Φαῦλον έθος 
ἔχειν ' Εὐριπίδης ᾽Αντιότπῃ. --- Λιμιεῖαα, απῖ εσεσιαῖο οοπειί Σκλη- 
ῥῶς µεταλλάσσουσιν εἰς ἔργα ἀμήχανας 5ἶνε χακὰ» 5ΗΗΤ πΠαιιβ Κανοὶ 
πολῖται. 1η Ίδί εκ Αιτοΐγοο» κάξυπηρετευ τύχαις εχ («άἱεμο ἀεάῖτ 
σος αραιά «41Λενάσι οχδῖαι, κοὶ ξυ:ηρετεν οἳ Ιεσετετιτ, καὶ 
ἔυνηρετμεῖν τύχαις Ἠος αἶτετο πηπια5 αδίτατια Βϊς ποη ε5δεῖ ἀεῖε- 
τίΠ5» εἴ εεττ Ῥτο ξυνκρεμεῖ ἵπ ἤπα δεηατῖ» 41ο ποπηιη]ο5 οἴεῃ- 
ἀῑτ, «δοβᾖοσδὲ τεφτιεπάμιη εσι εκ (οἀιεῖρις ετ αΠππάε ἵπ ΑΙ. ν. 
1946. Φοῇο]. ἙἘυνηρετμεν ] Συμφωνεῦ» συντρέχει." ἓν µετα- 

Φορᾶς 



Π ΑΝΤΙΟΡΕΣ ΕΌΒΙΡΙΟ, ΡΑΒΤΙςΟΙΙΑΜ. δς 

} Ουἱευπαυε Ιαταῖς ορίδη5 ει ραζα α[]μεηε 
ἹΠοπιπιεπτα 5οτεῖς η]]α πιο]ῖτατ 586. 
Ίοπ Πῖς σεαϊάς ἵπτε πυπευραδίτας, 
Όµριος 5οἆ αμτὶ Εοττμῖτο ΠΠΠςΓΕ, 

ά Ῥ]επα οσι Ἰάδοσπ. υίτα «ατα πιοτιαρας: 
Ίδοη 5επιρεΓ εντ ἵπ[εδία, ΠΟΠ 86ΊΏρετ Ώηνεῃ8 
Ἐοτιμπα: Πηπο Τ65 Ἰαεῖα, πυης πιριοδρετα. 
Οισπάο οἵρο πορτα ἴαπι ναρα ει {εΠείτας, 
Οῃ αὔΌδαια οὐσῖς ἀῑδείπιας νίτα {τυίᾶ 

4 Οαπίατα ΡΤΟΠΙΗΙΗ» ἀϊσοτα Ε5ι ΡΓΟΙΙΙΗΠΣ ΠΠ 
Ωιοά Ίμνει, ετ υτυίδ πευᾳ παπι ἱποςηάαϊ τησ]. 

κ 

ἐν. 

Φορᾶς τῶν κοινῶς ἐρεσσόντων. 
],. 19 --ν ] Ἠκες -απϊάεπι Απιρηίοπα ναί ἱηρτῖπι «ἆεσοεῃι εκ 
Απιορα Ρτοίατα 92οὐσεο Εἰοτί]. (95Η. Ρ. 1539 99. (204. Ρ. 9Ι. Φ0Υ1. 
«58 --- όξ. Ἠοταπα ναιιηα) 5οσυπάο αασά Ἱασῖτις {η {αχ ἐπ; 5εη- 
τοπηῖς, (Ῥ. 1868.) Μηὸὲν ὁ’ ὅμωε τι τῶν καλών πειρώσεται νυ]σατα 
Ἰαστῖοπε τεστ ΙπάϊοπΌα οἶατ. {οσα . 
9. ο3 -- ο7] Θα οι νς. ο6, 97. -4ριε «ομαειστο νὶάσσαη - 
τάς 55. 9ο. ο. Απιρλμίοπί 5ίπο σοπῖγογεισία «τη ριεπάϊ, ἵας ἵπ 56- 
-4ε. «οἱ]οσανῖ εκ Απηπορα Ῥειῖα «ήοῤσαεο Ῥ. 56ο: 43. (Ο0ἱ. Ῥ. 
433. ΔΒΟΓη. «Ν. 1οῦ --- τοδ. --- νειεις ο ει 57 τε - Ροδυΐς 
“ροείως, αι αχ ἵποδια Εγέρίάής τας. ἵπ Ἐχο. Ῥ. 435. εχ (0/67. 
«εν. ΒΙΤΟΠΙ. ΨΙ. Ρ. Ζ44. 9. εχ Απιῖορα ε5δε μιοπιήτ (σιζξεγ Α. 
ΜΙ. Ῥ. κ. Ρ. σσο. Ἱπ' Πίρτο Τί δᾳτ᾽ ἐν ὄλβῳ' 6εομΗὲε εχἰίθεπε 
Ἐάά. Τί δήποτ᾽ ὄλβω μὴ σαφεῖ (εβηκότες' αἰτεταπι ἵππποῃ νετῖι5 
ΑΤΒΙΙΤΟΣΣ το ουἱ νοΓο 5Η5ρεστΗπ -οἷτ., ὄλβος μὴ. σαφἠς ηγέρια{ ἴάειη 
εσι ας οὐ. ἀσθαλὺε νεὶ οὐ βέβαιος μὴ σαφεῖ ΕΙ εβηκότες αριῖη5 
εοηνοαπίσα γΙάθρατι. 
Ὑς. 9δ. οο. ] Ἱιεριπτι υς οκ Απιίσρε Ίη ὁ1οὔῦ. «εη. Ρ. 389. 17. 
(01. Ῥ. 93. ποῦ» Ἡῖ Πϊΐς, ἆπον 5εὰ αὐἱπαμα νειδις σοπη!: 

-«Ώμος Όπιπες οτῖαπι Ερρις Ἐάϊτοτ Βά/Πες. πἆ Απιίορεη Γετῖε 
ν. 49---5δ3. ἵΝες πισιπῖησταϊ Παπ (σαέάῤόΥ. ἵπ «4ΠίοΠΙΠ. Ἡ, 193 
ττε5. Ἱδίοταπῃ οαὐίπαης νετοηπι 6 Περ. Ἐ]εειτα ΡοῖΙῖοςδ ν. 5049 
εἵς. αιοά ιποπιῖς «Ἠεσέῤίης: εσιπτατ απτειη ο ραπίο ππε]ίης 
βετίρῆ, απ ἵπ. εῖτα Ἰ]εεῖτα, ετ Ῥτουϊ δετρεπάος γἱάϊς Απηϊους 
Φαν Ἐπιεπά. «ΕΙΡ. Ῥ. 174. 

ησ τίς ο] 



δσ « Ὁ. δι. ὉΙΑΤΠΙΡΕΣ ςΑΡύυτ νι]. 

1 Ὅετις δὲ πβάσσξι πολλὰ, μὴ Πράσσειν παρῶν», 4ο Α 
Μωρὸς, παρὸν ζῆν ἠδέως: ἀπράγμονα.. 

ΧΟ. Τ Ἐκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσοῖν λόγσὶν 
᾽Αγῶνα θεῖτ᾽ ἂν, εἰ λέγει εἴη σοφός». 

ΖΗ. { Καὶ πῶς σοφὸν τοῦτ' ἔστιν, εἴ τω) εὐφυᾶ ως 
Λαβοῦσα τέχνη φῶτ᾽ ἔθηκε χείρονας 9ἳ 

»΄ -ωκακο ασ απο ρα θωμή 
Υ ᾽Ανὺρ γὸρ ὄετις» εὖ βίον πεκτήµένος »'' 
Τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἀμελία Παρἒὶς ἐᾷ, 
Μολπαῖσι ὃ᾽ ἡσθεὶο τοῦτ) ἀεὶ θηβεύεται ο. 
᾽Αργὸε μὲν οἴκοις Ναὶ πόλει γενήσεται ». 
Φίλοισι δ) οὐθείς ἡ Φύσιο γὰρ ὄχεται». 4ο 
Ὅταν γλυκείας ἡδονῆς ἥσσων τις ᾗ : 
Έρσααωα αρα ου 

1 Οὐδ' 

Ἡ9. 3ο. 341] Ἠοος ἀταπαῖς {πασπιεπεαπα ΡΗΠΠΙ 65 η Έχκς 
εετριῖς ὦ2οὐ αεί περὶ ἠσυχίαως Ῥ. 374 ΘΌγοί- Ρ. οπ. νΨοςΕ5, παρὸν ζἩν 
ἠδέως» Ἠϊπο τταηδειπιθ!τ :«4βρολοάογως («οπιίοας αρ. ὡὣέόδ. Ε]ο]. 
Ῥ. 1σ3. 19. - Λά επτεηίαπα Πηδιτοπάα!ῃ Ώπες ετ οἰπηή]ία ἀεαῖτ 
σαίζξεγαρ ἵαπ ή. «4{πίοΗΗ. ιν, 94. ἂᾱ 1]πά «Ώε/μοςγ11ὲ λίγα πιῆσ- 
σε» εἰ «έλλεις εὐθυμήσειυ' ὋΟµμέ Γγῶμζιλ]]ε νο]εί ν{νέγθ. πες ΚΙ) αΓρ 
αραἑ ΜΗ. έε ῥ21ἱεα.. Βεευπάυπι Εγήβίάεη, Τὸ πολλὰ πρώσσειν 
οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίω», ἨἩρρο]. ν. 755. Πὶς ἀῑείτιτ µωρόν’. δορᾖος]έ 
Απρ. ν. 6δ. τὸ --- Περισσὰ πράσσει, οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. ἵΝΠι- 
οἶσαπι ογτεπ] τταιαη σης» ζηέ πέρΙ{ ῥγάείοΥ ΙΙ ΠεροΓ σσ » 
Ρἰαουίτ δειπρετ ΙαιάαὈΙ]15 ἴδα ἀπραγμοσύνη, Ρταεδετίπι Απηρηιοπι : 
Γωἱαπως ἵπ Ερϊιο]α αριά ὁ. ἵπ Αμϕίων' περίεστί σοι καὶσγολὴ, 
κοὶ Φύσεως ἔχεις εὖ, καὶ Φιλοσοφίας ἐρῶς αὖπε ττῖα φοπδίτ ε[εςίςςε 
Απιρβίοπα τῆς παλαιάς μουσικῆο εὑρετήν' ΑΠΙρΗΙοπα τῆς κιβαρῳθι- 
κῆς ποιήτεως Ιπνεπίοτθιη φιατηῖτ Πογαοἰίος αριά ϱΒ/ώγεῦ. Τ. Ἡ, 
Ρ. 1191: Ε. 
Ὑς 9». 33] Ἐκ Απιίορο Ἠαβετ οδάξης (εςή. Ῥ. 475 44. (/0- 
1ὲ Ῥ. 345. οαυἱ αἆ πιεήτεπι ὁεώ(ἱσεγὶ ἀεάῖτ δισσοῖν λόγοίιν, Ῥτο δισ- 
σῶν λογων ' 5εᾷ Ίος ειῖαππ Ῥταεδει «1ῇεη. χν, Ῥ. 677. Ε. ἀῑδῖ- 
εποι εκεῖαης πι Γαγήρίάής, αταια Ἰμίπο Ῥαθαίμ. ἵπ ΠΠ. Τ. ΕῬ. 
1969. ν. 51. (Ογο]μς Ίτεηπι ἵπ. Έκοστρι. Ρ. 373. οι (αἱ1ῶξεγ. 
Ῥϊςς. ἆαε Ν. Ι. Α. ο. Χν. (ατζμύοπις Απῖπι. ἵπ «ιβεῃ. Χν., ς. ό» 
» που, που νι]τ Ειπίρ. Ειοί]ε 65δε ἀῑδεττο εἴ {πειπάο .. 

» 46 



-ᾱν ΑΝΤΙΟΡΕς ΕΚΙΡΙΌ. ΡΑΑΤΙΟὕΙ.ΑΜ. 84 
Ἆ Τ παπι οτἴοσαπ αμ! ροῖεδι τΓαάµςςτα» 

| Νοροτίαπι 5ἳ αὈπειτ. Ἠαμά τεστ 5αΡῖτ. 
6ΠΟ. { Ίπ µπαπιααο Ῥαξτοπι {αοίίε ἆε τε οὐα]ῖσεξ 

| ΓΙδεετετε», 5ὶ αῖς να]εατ εἰοαμῖϊ ατρας. 
ΖΕ, Τ δαριεηιίαε αι]ά ἵπ απ, Οἴαε Τθσῖα αςοἱρίς 

Ἰηρεπία., 5εά ρεῖοτα ἀἱδεεπάο {αεῖτξ 

Ἰ Ουἴσππαιε», 1παρΏα ς«ορία ΠΟΓΕΠ5 ΟΡΗΠΙ, 
Ώοπιας τεφεπάαε ἀθδοί]τ ομδτοάίαπῃ. 
Ῥο]οασιιε οαηζα φαμάετ, ατ ΠάῑΙπι 5οπο» 
Ίνοη οἰνίτα, ποπ ἆοπιο Ρτοάθςιτ 5υ86, 

ς Ώνοη ἴ]]α απηϊςἶδ, Ίρδα Παϊῖητα οχο]άϊτ 
Ὦ Ὁυϊ ααῖς ευ δαστμ5 ἆαῖ νο]υρτατί 1παπΗ», 

} [Νες 
- . ο. εματκανι-μαμα μικρα 

» ἆε, απαευπηΙε τε οτατοῃεῖἩ Ιηδίπετε, αὐτ αἰεπάο Φπῖ Πς- 
3 ΡΑΠ4Ο5 κατάφασιν οἳ ἀπόφασιν νοςαῖ δισσοὺς λόγους. --- πῖῃὶ 
νετῦα μοτο «οπνεπήτθ, αἴημα ἵπ ας δεάᾳ αρῖθ Ἡαετετο γἱάο- 
Ῥαμτυς. | νι 
:Υ. 94. 35]. Ὁγοίας Ἱπ χο, εχ Ῥωγίρ. Απιορα ϱ. 323. Ριῖ- 
πας ετυῖτ εχ Πϊς (αε]ίς αἆ βοστατεπι ἵπ β/σέο ές «ο:ρ. Ρ. 486. Α. 
καΐ τοι πῶς σοφὸν τοῦτό ἔστῳω» ὦ Σώκρατες» εἴτιο (εἴ τι’ εὐξυᾷ 
εοτδί πια]αῖ οππι ο. Πηπαείο) εὐφυᾶ λαβοῦσα τέχνη Φώτω ἔθηνε 
χείρονα» µήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάµενον βοήθεῖν, µη ἐκσῶσοι ἐκ τῶν 
µεγίστων κωδύνωνι μήτε ἑαυτὸν. µήτε ἄλλον µηδένα. -- Ἠϊς νογεῖ- 
Ῥυς οἶπι ουθ]οο Ῥεπίετηπς πας επί ἁποίτο αμίπ αἶῖα αποφαθ 
Ζετμῃς Πῖς ἀεάετῖτ Εγίρίός, οι εκ Ῥἱατοπίοί ἵμπς Γοττο-56- 
ΠΘΤΙΠΙΏ ετήᾷδ» 

9 ' ν ' 
Μήτ᾽ αὐτὸν αὐτῷ  δυνάμενόν Υ᾿ ἔπαρκέσαι. 

Ῥεὰ ἵη Ἰδῖς ἆπΙα εὐφυῆ φοτῖοεῦαῖ», Ώοα τεςοοτάαδαϊΙς 001115 Ίο- 
ες Αιςϊς εὐκλεᾶ " δυκλεᾷ Ἱεσετα ετ ἵῃπ Ευπρίάοῖς: νίὰ, Τζος 
24. ἵα Υ. γιά» ει. Ρίο. αἁ Μος. Ρ. 475. ΟειετμΠ] 1ος ἀῑς- 
το' εαερῖα5 πίτπτας νετοα «α1οΙ5 αἆ Βοσατεπι Ῥ. 484. ο. Ρ. οἵ Ρ. 
455. Ὀ. ὑπάρχει τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ» {(Ίπ 8επΘοτητε ετίηπυΠῃ ΡΗῖ- 
Ιοδορῦαπεί ) κῶν πώνυ εὐφυὴς » ἀνώνδρῳ γενέσθαι, Φεύγοντι τὸ µί- 
σ» τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς. 
5. ο6---αι ] Εοςδ νεα εχ Εωκέῤώς 655 ΔΑητίορς, 6τ οι 

ο] 50- 



δά πι ο ν. ΡΙΑΤΕΙΠΕς σΑΡρύτ νΙΤ1, 

{ Οὐδ' ἓν δίκη: [ουλαῖσιν ὀρθῶς Ἂν λόγον Α 
Προθεῖο πιθανὸν» οὔτ' ἂν ἀσπίδος ποτὲ 
Κύτει Υ᾿ ὁμιλήσειας» οὔτ᾽ ἄλλων ὕπερ: 
Νεανικὸν (ούλευμα (ῥουλεύσᾶιό τι. 45 

-- ἀλλ ἐμοὶ πιθοῦ. 

Παζ- 

δα Ἱεπιῖοις αἆ ππαπα Ρροτηηιῖςδα 56οΠαΠΙ δαραςίίετ΄ φιδρίσατας ϱ5ί 
6µίαζζεγις Ρ. 51Ο. -- Τμεριπτχς Πὶ 5εκ νείητ Βαγῤίαὶς ἵηπ 540- 
ὄαπεο (65Η. Ῥ. 909. 0201. Ῥ. 133. Ἐοτήπι αΠαῖμος αραιά 6Η 
Ε/1ῤἱγ. ᾿Αντιῤῥ. νΙ, Ῥ. 363. αδὶ εππι ΠΟΠΙΕΩΏ ετἶαπι ΟΙΠΙδδΙΠΙ ϱ58εῖ. 
Ῥοδΐαε, ἸΝδεηαπάτεον 6956. Ίεφμε αὐδυτάεα. καδρίσασατυτ /- «4. 
Φαζγίοϊμς: ΠΠο ΟΠΠ55ο ροσηῖτ εχ δέχΙ0 6γοΙἠ ἵπ Έχς. εκ Ττα- 
σὶοῖς ἱποετιῖς Ρ. 467, εκΒῖδεης Π]ῖο Ίηνεπιαπι ΙεεΙοπεΙιῃ ν. ᾷο, Φφί- 
λοιωι ὁ οὐθεὶε , (αιοὰ ροκαῖ Ρτο οὐδεὶς) ἀλλ᾽ ἄφαντος οἴχεται. αυαε 
Ότοροταπα . νἰάεπτας- εκεἰάϊδοε- -- Ίπ Ἠπῖπς ῥήσεως Νεο 5ε- 
ευπάυΙῃ, ΡΙΟ ταρειώσει, ΠΠΕὉΠΙ τεεερὶ παρεὶς ἐᾷ' ΠΟ αΠι 5Ἴρτα 
και αάβγπιαταπῃ, --- Ῥτίπιαπι Ποτυπη" νεισππι εἷς' οαῖς ΓἱρηΙ]ως 
Οοπιΐσας Ἱπτογῖθοῖε, ατ Εαγρίάζεηι Ἱπραπο επι] Ίσςο ππα]θγιπα 
Ο5ΟΣ6Ι1΄ ροιςπῖησατ αραιά «4/Λ6Π. ΝΙ» ῬΡ. 547. Β. ο. {144ήἱογες ἐῑίε 
ἐν Τγασοεάεῖς 

στυγεῖ» 
Τοὺς δὲ παρασίτους ἠγάπα" λέχει γέ τοι» 
ἸΑνὴρ γὰρ ὄοτις, εὖ [βίον κεκτημένο, 
Μὴ τοὐλώχιστον τρεῖς ἀσυμβόλους τρέφει. 
ὝΟλοιτο» νόστου μή ποτ᾽ εἷς πώτραν µόλο,. 

(τόχοι Ῥοδεετε ν]άετατ 5εητεητία)) 
Ῥ. [Πόθεν ἐσιὶ ταῦτα, πρὸς θεῶν» Δ. Τί δέ σοι µέλει» 
Οὐ γὰρ τὸ δρᾶμα.», τὸν δὲ νοῦν σκοτούμεθα, 

δι ᾖσ - 45] Ἐκ Πὶ5 (αΗ]ε[ῖς Ῥ]ατοπίί {απ Οοτρία Τ. 1, Ρ. 496. Α. 
καὶ οὔτ᾽ ἂν δίκης βουλαῖσι προθεῖο ἂν ὄρθῶς λογονν οὔτ εἰιὸς καὶ πι- 
θανὺν ἂν λάβοις» οὗθ᾽ ὑπὲρ ἄλλων νερνικὸν [βούλευμα β:υλεύσαιο" 
ρεςῖεΠι αἱαπιάαπι νασηηπι οΠοτιπανῖτ . Οσηήέγς Ν. να, ς. 
ο75 Παητες αἱίαιιοτ δεπητίο5 Ογοίμ ἵπ Ἐκεενρι. Εωγίρ. Ρ. 1739 
Ἰπδεπσιης ΟΛ) ιρίοάογὲ ἵῃπ Οοτρῖαπ Ρἰαιομή εοπηπαρητατίος αθὶ 

ποες 



Α 

ΠΝ ΑΝΤΙΟΡΕΣ ΕὕΠΙΡΙΡ. ΡΑΝΤΙΟῦΤ,ΑΜ: ὃς 

{ [Νοε απἰσαπι ἰάοπαῖ, {τατες, αὖτ τοοτὶ ἵπ {οτο 
Ώ]σος, Ὀοπίνε «οηδη]ε5; 5εἆ που ππαπα 
ΟΙγρεο γίῦτατο τε Ιηγαδῖς ριρ[ίσαπι: ] 
ἵδοι αἶτα εαρία5 ΠΙΟΕΠΙ4» αἩῖ ρτο ἵπποχκ]ὰ 
φα]ητο οα]]άα «πρετο οοΠδί]]α αιιάςας. 

ἕ - -- Λι πε ἰθίτσς Ἰος οὔητας Ίεγος 
Οπιῖςε 

Έπος ἵδσυμπτασ δοχΐρία: καὶ οὔτ᾽ ἂν δίκης βουλαῖσι 1 Ὁ Ειὐριπίδης εἶπεν" 
καὶ οὐκ ἂν ὡσπίδος κύτει προσοµιλήσης. οὗτος δὲ Φκσὶ. δίκαις σχολάξζει, 
ὦ Σώκρατες' υ]είπ]α οἵο Ρροτίμς οογῖροῖσςο νἰάετατ Οὐγηηρίού. οὔτ᾽ ἂν δίκαιο 
σχολάσαις, ὢ Σώκρατεο. Όμας (γου ἀεᾶῖς ατ Εωτίρίάεα, Ἆος πῃο- 
4ο ςοτσεπάα «επεηῖτ (ϱαίάΚεκως Δ. ΝΙ. Ῥ. Ἐ. Χ, Ρ. δίο, 

Οὔτ᾽ ἐν δίκης βουλαῖσιν ὀρθὺν ἂν ποτὲ 
Λόγον προθεῖ ἢ πιθανόν. οὔτ ἐν ἀσπίδος 
Κύτει ὁμιλήσας ἂν ὀρθώσαιο στρατόν" 
Οὐ τεῖχος ἂν λάβοις δή οὔτ᾽ ἄλλων ὑπὲρ 
Ἠεανικὲν βούλευμα [βουλεύσαιό.τι.. 

ἩἨοταπι νετουιΙη 5εεμηάο ουσ βοσηετῖτ προθεῖ ἣ π. ΠΟΠ ΕχρµΤο: -6- 
απεμεῖαεῖς΄ ἀεάεγαι 6γοις. ἂν ὀρθώσης στροτὸν Οὐ τεῖχος ἂν λάβοις 
σὺ. οὔτ᾽ εἴε  «ταεςε αι]άεπι ἀῑείπιγ ὀρθῶσαι πόλιν πατρίδα". 5εᾷ 
4ὐπετο απὶς ἀϊχετίε ὀρθῶσαι στρατόν» ἴγδεμῃ νετο εάβεγε πεπιο πηῖῃὶ 
{αείϊο ρεευαἀεθῖς ἁῑεῖ. Ῥο55ο τεῖχος λαβεῖῦ. ῥεᾶ τπτ νεὶ πιαχίπια 
(ωαεσα σἷητ Ίδα» αὖα ταπάει αιεταΠτατε νεὶ απίοις ἴδσα γνετρῖς 
πίτιπτας Ρ]ομή Ὦ  Οὐ τεῖχος ἂν λάβοις εβηχίτ (ος εκ Ρ]ατοπί- 
ες, οὔτὶ εἶνος -- ἂν λάβσις' ἀπαε δυητ Ἱἱπτετγρτοταπιῖς Επρίάσα 
6α11ο]]ς: «41ἱβήομέῖε εσι Ρ. 115. δ.. κἂν ὁτιοῦν εἶκὸς παραλάβητε. --- 
Ἠϊς ἴτααπα τεῖεοτῖ, οπαπο νεισις ἵπ αὐαϊποςτ «οπιταχὶ», πἰμί]αιιε 
η Βὶ5 ἀεάϊςσσε νἱάεογ» αιιοά Εγ{ρίάεμ; ἀεάεσεατ, αιιοάφμε ποι Ρροδοῖς 
αἀβιπιατϊ αἰπιί]δις Ττασιοί ἀῑοις. ᾿Ασπίδος κύτει ὁμιλῆσαι ει ΤΠι- 
εγάϊάεΙΙη πολέμω ὁμιλείώ εκ Τ,. νΙ, 9. 7ο. ΊΝεαπε Ἠπῖς Πεχις ορῖα- 
Όνας ὁμιλήσειως ἵπ Ὑοσσι ἀῑδρμσεδίι Εγίρίάής, αι αιΙάσπι ἵπ Εα- 
τἱρ]ἀεῖς Ίερετε 5ε πιεπηϊπεγίτ τέρψειας' πείσειας πεάξειας" γήμειας" 
Φράσειας« κρύψειας' ἸΝεά. ν. 1135. Λἷς. Ζοο. ΑΠΑΤΟΙΠ. 469. ΙΡ. 
Ἱπ Αυὐ]. ν. 464. ἵπ Τατ. 5ος. 1005. 
Ἡ9, 46. ἀλλ ἐμοὶ) πιθοῦ εἴς.] Ἠαες ααἰάεπι αμδία Ἐπρίάεα Ρταθ- 

1. 3 Σἴα- 



βό {ο ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ σοβρυτ υΙΠ], 

Παῦσοι ὃ' ἀοιδῶν ' πολεµίων ὁ᾽ εὐμουσίαν 
"Ασκει. τοιαῦτ) ὤειδεν καὶ δόξεις Φρονεῖν, 
Σκάπτων, ἀρῶν γῆν, ποιμνίοις ἔπιστατῶν 
"Αλλοις τὰ πομψὸ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσµατα» 5ο 
Ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσειο δόµοις. 

οἵασο, ΠοππϊμΙ] οππεμάαείας Ώυῃο φοτρῖα, αὐθίω απἴο: [Γ]αίο ΙΙΙ 
ΟαἱΗεἶεπι ἴδια [ποίς ἀἰοεητεΠ Ρ. 416. ο. ἀλλ ὦ ᾿γαθὲ, ἐμοὶ πείθου» 
παῦσαι ὃ) ἐλέγχων» πραγμάτων ὁ᾽ εὐμουσίαν ἄσκει» καὶ ἄσκει ὁπόθεν 
δόξειο Φρονεῖν» ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶςο, εἴτε ληρήµατα χρὴ 
Φάναι εἶναι, εἴτε Φλυορίας» Ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόµοις..«οηξ. 
ο». (15. ΒΠῖς Οτατ. εκχΙΠ. Ία Ρσομί Οοτρίαη Ἠαες ῥταεῦος 
Οὐηβίοζογς: ὁ Ζῆθου. ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. ἔλεγεν αὐτῷ, ὅτι ῥίψον Ὦ 
τὴν λύραν καὶ κέχρησο ὅπλοις. εἲ Ρ8ΠΊΟ Ροδι αά ἰδία, Πραγμώτων δ᾽ 
εὐμουσίων Ἰ] ̓Εκεῖνος εἶπε τῷ ᾽Αωαϕίονε. ὅτι πολέμων δὲ εὐμουσίαν ὥσκει" 
οὗτος δέ Φησι, πραγμάτων. πά μἱτίπια, ᾿Εξ ὧν κενοῖσιν ] Παῦσαι τού” 
πωνο ἐξ ὧν ἐν κενοῖς καὶ µατοίοις κατοικήσεις οἴκοις οὐδὲν γὰρ ἔκ τού- 
των κερθανεῖο. ΠατΙΠ] ΠΟΙΑΤΙΙΗ Ῥείπια Ἠπίας ρατιῖς δ6Πδπ ήτα εκ» 
Ἠΐροια ν]άειατ: Ἠήπο ἵαπιεη {εἰ ος εἰπηκῖε ἵ {10γα1. Ρ. 55 

ῥίψον λύραν 
Κέχρησο δ' ὅπλοισι, Πολέμων ὃ᾽ εὐμουσίαν 
"Ασκει. 

εη]ῖ νοηθιαητ ἵω ΠΠΕΠΙΟΠΙ γεῖυτ Σῥίάς πος ἰπάϊσαῖ δεπατ]ὶς 

Ῥίψον λύραν» ᾽Αμϕίον, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιθοῦ» 
5 Κέχρησ᾽ ὅπλοισι, πολεµίων ὁ᾽ εὐμουσίαν 

"Άσκει. 

Ἔρὰ οὗ θ3πι, απαπω ἄῑσεδαιι 14ΠΙΟΠΘΙΩ» Ἶΐς οπιδεῖδ, (/0Μἱ0 ρο- 

αἶσα τεοερί; Πΐὶ αιοά, χεἰεσῖς νοςῖθυς Αρεος» πραγμάτων  ΡΙΟ 
πο» 

Οπῖτ- 



λ 

ή ΑΝΤΙΟΡΕΦ ΒΟΠΙΡΙΡ. ΡΑΕΤΙΟΌὕΙΑΜΙ, 57 

ΘΟππίττα, τθαο αἆ Ἰψατεῖς 6χογος 5ΟΠΙΙΠΗ, 
Ότι Ιπάϊσετί 54ΡΕΓΕ, Οἵαε ἀῑσο ϱ.Πε: 
Ἐοάϊία», αΓεδ4:Θ. Ρ6ςΟτα [απο ραδςας Τὰ 
Οὔ]εετετ αἰίος ἴσε ΠήΡαΓαπι ]αῦος» 
Ρες αυας παπί δὲ κἷτ Ἱαδιταπάππι ἆοπιο, 

πολέμων Οὐιρίοάορέ, βετϊρθοτίπι πολεμίων ὁ᾽ εὐμουσίχν "Ασγει" ποπι- 
Ρε τῶν πολεμικῶ πραγμώτων», οἶαε, ὉἨῖ ποῖμπῃ εσι εχ Τ. Η. αἆ 
{40ἱ41. Τ. 1. Ῥ. 379. Ρ. 11. αᾱ. Ὠίούογ. 1, Ῥ. 64. «4δγετεᾷ Ὀϊ- 
Ίμο. Τ4194.. πολέµια νοζασαητ.. -- Παῦσαι δ) ἀοιδῶν «φοπθαταΗ» 
8η Παῦσαι ὃ) ἀείδων». Ἠτταπινϊς εκ [γίῤίε ροτοτίτ αἀβτιηστί: αἱ 
Ρεῖμ5 ταξροπάετ ΠἩοταιίαπιπι;». ἀπό οἱ Ταπάε ζιογε]ά- 
11: ος ἸΙάςῖςο: Ρρτασιη]», αἰία ραυ]ο Ῥο5ε σεαιήτατ, τοισῦτ) 
ὤειδε" δεᾷ πεοιε ἵπ Ειγέρίάε ππα]ταπι να]ει στα ταεῖοι --- Ετῖ- 
ππαπα Ἠ]ιά --- ἆλλ ἐμοὶ πῳοῦ" οι «ετο Επτρίάεαπι. τοτῖᾶδια 
Ἠτετίε: Ἱπ; Ππα νετσυππι κε ρίππτ ἵπ εἶι ἩἨοτας]ά. 175. Ἠεῖεῃ, 
330; δορἠ: Οεά. ἵπ. Οοἱ. ν. 1417. μὴ σύ γ΄. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιβοῦ" Εμ- 
2ἐρ.. Βαεςὰ: ν. 399.. ἀλλ) ἐμοὶ». Πενθεῦ, πιθοῦ. Ἡϊο ΠοπιεΏ 5πᾳ.58- 
4ε οοἱϊοσατατ.. αιιοἀ πο ἵπ Ιθῖς απἰάεπι, ᾽Αμϕίον» ἀλλ ἐμοὶ πτι- 
θοῦ. αἰίεπα Ῥοπετετησ:. --- Όωιας νς. 49 Ῥοσι "Ασκει 5οηυΠπτήτ, ἆπο 
ετἶαπι 5εαεηῖες νεισας «οππποά!Ιη  5είναγετατ ὠίοῤσεις (πεση. Ῥ. 
369». 33. 6701. Ρ. 917. επι Ρτοίρας δἱο {μησεπάα νἱάῑτ (ᾳιάζε- 
1. Ἰπ νεῖσι 49: 

3 ” 

Σκάπτων» ἀρῶν γῆν, ποιµνίων ἐπιττατῶν. 

αἆ ονἰσηἆα ὁμοιστέλευτα, αποά 5ηδρίσοτ ᾖηγέῤίάζεη ἀεάϊῖςο, γοςῖ- 
τηῖ» ποιμνίοις. ΗΙΤΙΠΙΠΠΕ 5Η 65: Ίος δοββοος Οςά. Τ. ν, 
10355 ὀρείοιο ποιμνίοις. ἐπεστάτουν. --- επι Πΐ5 σοπΕ. «4ἱοζρήγοπὲν 
1.. πι Εβρ. 14. Ὑεισυπι υπ Φεοβαςαηῖς {η αάϊθςετας (ἀγοιίμς 
4 {αΐοπέ οἵ «έομο κμὈπιαίδπατμη, 

σΛ. 



96 πα, ο, ν. ὈΙΑΤΕΙΠΠΣ ΟΑΡΌύΤΙΣ. 

ἑϱοοοοσυσςφοοοσοοσοσοοσθοοοοοοορθοςοοοφθοοοσροοοοσοσοφοόθορόοοσοθος Α 

ο ΑΡ μα 1 Χ. 

Ὦο Β]σςδο ἀἁταπιαίς, 

1π Εᾖενο ἀγαπιαίθ πϊ]η] αἄθο 1ερῖ ἆθ πιοἰεόγὲ. 6 απείογα ἅω- 
ὀίίαίισπ, Ἡπ ῃγοίοβο ρετάείο ΧΙ ρεγδυδ Ργο/εγωπέωγ, α {ι-- 
ποπε ΊΓαβίοα Ργοπιποιαίὲ» /Ἠἰπέετναπι αἰοφμεπίθ. Εγοϊυριπι 
956 εοπά{έιαῃ αά εκεΤπρΙωΠΙ δορ]οείθι» Πἰπο πιω ᾱἷ-- 
φεγσο» Πωγριαἰς Βγοῖορος, (οπιίσο Σγθ ποίαἰοδ. «δε Πιεδὶ 
αμοίοτε ἀοοίογµπι Γογιπήι ἐμαίοια. {Πίμα εἴταπια ρετραιιοῖς 
Σοἴθγιω οἴίαίιιηι. «{ωγιρὲᾶας φατῖὲ, Πἰέδµῖι δετὲδὲ ροίιᾶό5δε α 
17ΤΓαριοί Γγαἰγὶς ΓΜΐο. (ετίε ποπ δορᾖοοἰὲδ ἑαπίισα, δεά εἰ {π- 
αἰρπιπι {ιτγρίαἰς 6556 µθγδοπα. «ΑωγερίαΙς αὐέδδθ τὸ τραγι- 
κὺν, τὸ γνωμικὸν, τὸ ακριβὶς, τὸ γλαφυρὺ » τὸ ἐκλέγευ κοινα καὶ δη- 
µώδ. έγδα 2πεδδε ἄε ΤαΤΙ56ἱΠ115 ρεγπιωίία, φιαίτόως αὐφιί- 
ιοί Εωγ1ρίώος. σἡμα 

1ο εαρῖτα Ῥ]γαῖσα ααεάαπι Γαγίρίώς ατιῖϱί, απῖσεας {οισαπ αΠαπῖς 
Λ/οςὲ π]]απῃ α της Γποῖαπα Ππ55α ΠΙΕΠΤΙΟΠΕΙΙ, αἱ απϊάεπι Τη ατσΙππεΠτο 
ΛΛειὲ ἁταπιατῖς ἱετα Ίεσετε 5ε πηεπη]πετῖτ: τὸ δὲ δρᾶμα ἔνιοι νόθον ὑπε-όησαν» 
ὡς οὐκ ὂν Εὐριπίδου" τὸν γὰρ Σοφόκλειον μᾶλλον ὑποφαίνει (δεβεπάιππι 
ὑποφαίνειν) χαρακτῆρα" ἓν µέντοι ταῖς διδασκαλίαις ὧς γνήσιον ἔπιγέγρα- 
πταιο καὶ ἡ περὶ τὰ µετώρσια δὲ ἐν ἁὐτῷ πολυπραγμοσύνη τὸν Εὐριτίδην ὁμε- 
λογεῖ. δεὰ πηϊτατ ἀερίπετ, αδί οοσπονετῖτ, ἵπ «ἅαπατε Λερ 5πΡρετ- 
ατα, οἱ Ῥταοβριπτιγ ἴδα, Πλ] τερετῖτί αιοά Ί]πς παει ροτιεγίε 
μαἰςῖ Γοῖδαπ Ὁπαπι Ἰ]πά, οἳο ΄Ττοϊαπϊ νἰσίες, απϊ εποταπι «οπῃςίαπε. 
Ῥ]οϊαάπια 5ἱάθτῖς Ίαπι αρρατεπτῖς, ετ Ααυίῑαε πηράίωση «οεἰὶ (επεητίδ, πηε- 
ΠΠΏΕΤΟ νΥ. 5956 

Τίγος ᾧ Φυλακὰ , τίς ἀμείβει 
Τὰν ἔμάν» πρᾶτα 
Δύεται σημεῖα" μα) ἑπτάποροι 
Πλειάδες αἰθέριαι" 
Μέσα ὁ) αἰετὸς οὐρανοῦ ποτᾶται- 

ψ. 

Β 



Ρ85 ΒΗΕΡΒΟ ΓΤΚΒΑΜΑΤΕ, 8ο 

Α αυἴρης Τιαρίοις Ἡοππετῖσα οιιοββιπποάο εχρτεδοῖτ εκ Π]ᾳά, κ» Υ. 951, 

ἐγγύθι ὁ) ἠώς" 
"Αστρα δὲ δὴ προβέβηκε" παρώχμκεν δὲ πλέων νὺξ 
Τῶν δύο µοιράω». 

ἴπια αὐῖοπι Ἐχ ΊΠοςο, απο τθοία σαρίτ (ἶατ, απηῖοις ήμεσγανίέ ρ. 
τ45. νεῖ]ατ αὖ Απιγοποπιίαο Ῥοπίτί5αΙπο Ῥοᾶτα κοτῖρτα (/05. δεα[ίσεν 
αἁπιίτατας π Ῥτο]εροπι. αἆ ἠαμί]ήηῃ, Ῥ. 6», αἳ 7. Ἠδί , ΡΙαεῖεί οςεῖθ- 
τα», «4100. Ἰπαπῖτ, Δεοὶ νε ἠσα τες «ο 7 ογσλίας εΠΙΙΠΟΓΕ 5η- 
γα [14061 «φιῤία εμΠΜ{ο. Οι ἘΠεσαπι [γριά 65986 Ἔταρος- 
αἀἶαιπ «ππι δεαἰἰσεγο πεσαϊ», «αήη. Ῥολέέης δοαἰἰσεγὶ ἵἍπιοι 51ρει Ίος 10- 
ςο οὔδαιναῖα «ΟΠαΤΗ5 δι Ιαροίποτατο ἸΝΠςοε]]. ΠΠ. ς. 5ο. -- ΔΟ Ίος ππο 
Ίοςο 5ὶ ἀῑδοεάα», πι]ία ος 1π ἄταπιατο ἀορίομεπάσεις περ τὰ μετάρσια 

ΜὍ πολυτπραγμοσύνη" Ἠεαμε ἴδια Ραΐµσα νἱάσητας Ἠαο Ροτιαίδδε πιοῖα ἀεείσπατ, 
ταΠς απ αἲας οεηδετί ἀερετεητ {γ{βΙάΕ χαρακτηρίζεω απ «οπίτα 
πηῖπας αςςηχαῖα ἆθ οἰάοτῖοις Ιοᾳματις ᾖ{2γέρίάοε; Ἆος πιοηυίτ Φεσίρεν Τδῖ- 
ἆσπ, ετ (ᾳρῖς. ἴπ (1. Ρ. 99. 

5ἱ Ἠαίας ποπηϊπίς ἁταπια 5οΏροῖε ηγῤῤίάες Ἰ{ηεεσγο]ίάεε, Ῥθδδει απῖς 
φηδρ]σατῖ, εκ Ἰδῖμς 4ΙΡΙΠΙΟΠΙΟ 5ΙΗΗΤα» απο 5ρτα Ροδύΐ» Ῥτουι εῶ- 
5εγ ρυταδατ, -4ὲ ἆποῦι αγρυπεητί5, αἴπα ιδοββος Ρρταεβραπτατ ΡΠ]- 
Ιοεῖετας., αἰτογήπι., νειδίῖρις 5οπίρτµῃ δεπασ5, ΠΟΠ δις 655δε ἁπαπια- 
ες, φεά αἰτογία» οοσποπηϊΠίς 5ἶνο «ρτοζγῇί 5ειι «Εις παπι αἁ Ιδαά 
ατσΠπσΠτΗΠ1 Ίος 5υα παπι 5οΏἱρεῖς υγ ΦΗ1ηΙης5 ἵη εχοπηρ]αξῖ εάίτο ΡΙ51. Τ2οἱ- 
«εηρῖς: ἔστιν ὑπόθεσις οὐ τοῦ παρόντος δράματος, ἀλλὰ τοῦ ἐπωνύμου» ἢ 
ποῦ '"ἰσχύλου ἢ τοῦ Εὐριπίδου" ἀμφότεροι γὰρ Φιλοκτήτεν ὁρᾶμα δίδαξαν. 

δοὰ Πᾖενί ἆταπια «ωροτσῖε οπΙδοµηαϊιο σἷτ αιστοτῖσ, νυἰάριις αἆ πος 
ΠΡΕΓΓΕΕΙΗΙΗ Ροτνεηϊσεα. ΕΑΧ οἴας Ῥτοίοσο. απα Ῥατιο ἀεβοῖε, ναιοίς αἰ- 

Ὁ ο,ος, αἴια αἀθο ἀγαιπατῖς ΙΠίεῖηπι, αιιοά ιο τἼδασε Ἰαταῖτ ἵπ τοπερί5, 
Πίο ἵπ Ἰμοσιῃ Ῥχο[εταπι. Ὑειρῖς οκ αΓρΙΠΙΟΠΤΟ ν]ρατο ραμίο αηζα ἆθ- 
εεπρεῖς, ἵπ Εγίρίών Οοάϊσς 1. Ἐ]οτοπεῖπο, αἴιοπι 19, 7οσείης πἀλϊραϊς, 
Ίαεο Ῥτγοχίηα 5αὈἱιησιπΗσ» εκ Ηδε]]ο ἁεσοσίρια Γιεϊάεηςί ΡΙρΠοτπεεαε : 
Πρέλογοι δὲ διττοὶ Φέρονται ὁ γοῦν δµιαίαν ἐπιτιενς τὶν ὑπόθεσιν τοῦ “Ῥή- 
σου γράφει κατὰ λέξιν οὕτως» 

1ῦν εὐσέληνον Φέγγος ἡ διφρήλατος 

Καὶ ἓν ἐνίοιο δὲ τῶν ἀντιγράφων ἕτερός τις Φέρετδι πρόλογος» πεζὸς πώνυν 
καὶ οὐ πρέπων Εὐριπίδῃ' κδὶ τώχα ἄν τινες τῶν ὑτοκριτῶν διεσπευακότες 
εἷεν αὐτόν" ἔχει δὲ οὕτως. δεηπητΟς ἔππι ἀπάσθεῖπαι δεηασί» ῥατήπι {5 
7ος) ππεο Ῥρατίπι ατοἰιτατα δὶς Ιενῖτει επιεπάαηά!: 

Μ (α) 
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(5) Ὦ., τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἄλκιμον τέκος» 
Παλλὰς, παρῶμεν οὖν ἔχρῆν ἡμᾶς ἔτι 
Μέλλειν ᾽Αχαιῶν ὠφελεῖν στρατεύματα. 
Νῦν γὰρ κακῶς πράσσουσι ἓν µώχῃ δορὸο ν. 

5ς Λόγχη βιαίῷ γ᾿ Έκτορος στροβούµενοι. 
᾿Εμο) γὰρ οὐδέν ἔστιω ἄλγιον [βάρος , 
Ἐξ οὗ γ΄ ἔκρινε Κύτρη ᾽Αλέξανδρος θεὰν 
Κάλλει προήνειν τῆς μῆς εὐμορφίας» 
Καὶ σῆς, ᾿Αθώνα, Φιλτάτηε ἐμοὶ θεῶν»- 

1ο Εἰ μὴ κατασκωφεῖσαν ὄψομαι πόλιν 
Πριάμου» βία πρόῤῥιζον ἔμτετριμμένην. 

Τε πιῖπης οποϊάσαϊα λϊς υθηςῖοις ᾖς. Ζοηείας «πΏποτῖροσται: «1 αμ. 
21 ες νεγζα ρε. «πο νοτο -5απῖ 5ἶπο π]]α ἁμδίτατίοπςο γετρα Ἱι- 
ποπ ἵπ. 8οΕΠαπ Ρτοβευπς, ἸΝΗπεϊίναπι, απαπῃ ᾿αά]οφπεδατας Ττοϊαπίς. 
πο Πίπας Ιπίαααπαι, αἱ απχίήαπι Ατονί εις Γετεπάαπι βτανίετ ο” 
Ἱοτταπεῖς, Ποστα Ίδια ἀἶεπι 5εηΏηῖα, 4πο (παεςος Πεετοτ Ππαχίπια 
εἶαάαο αΠεσετατ: Ππίας αὈΙ' πεπϊπίτ Εομέγ Ἡ. κ. (ν. 4δ --ο»)ὶ) ἵπ 
Ίφια απἰάεπι Ῥαξῖε σπγη]Π]5, ΦΙΙΠ1 Δολωνοφονίων καὶ Ῥήτον Ἰη5οῖρεεΓε, Ἠα 
ἴπς ἀταππατῖς απσιπιεηῖο Ῥταθεῖραο, Τηποπῖς πιΊαπι Γεεῖτ ππεηΠόπεπι, 56ὰ 
εἶας «δεβούίασίες ἴπ Ἡ. κ. Υ. 435. 4ε ἨΠεςο αδεῃΠ5.. δεισασα. ἵπηπῖς,. ρα 
περὶ τῶν Ἑλλήνων ᾿. Αηνᾶν ετὶ την τούτου διαφθορὰν πέµπει. ἹἨὶς ετῖαπι οἵα- 

οσἷο κἰσπίβοαίμια 5οσ]δίε Ώπεςο. Ἱπνίστι Τοἵ6» ἐὰν οἱ ἵπποι αὐτοῦ τοῦ σα. ς 5η 2 
µώνδρου πιωσι» κα: τῆς αὐτόθι νομῆς γεύσωνται. 5εᾷ απα ποεῖε' γεπεναῖ 
(αὐτονυγε)» ἱπαπῖτ ΓΩ511{μς) ἴπ «αδιτὰ Ττοῖαπα, ἈΠεςί Γεπτοτία ]γώ 
εαράε ογερ{5 ναφιανῖτ Ὠϊοπιεάες, εἰαδαιῖια εαΙο5 αἰἱοῖσαητες ανεγῖῖ ἵπ. (στας- 
εοἵιή  ζαδίτα » ὴ 

ΛΙ ςΦσ/ή’ 
Ῥαζηία σιωέῶεεμὲ Τ}οἱάε» «Καπιῤιώμία δήδήσεμὲ 5 

Ζ1- 

(τ}) ἵπ Πὶς νειρης, αἨαε (οχἱοίς ΕἹοτεπείπί οοπίαχίας πηῖπιας 
φἱῃπσοθτα ἆαθαιτ. αιαηῖ ἵη ππαγσίπα πιε[ίης 5οτίρία. θεά Υ5. 4» Ότο 
µακῇ Φδορὸ:, απε (Οοἀῖεί εται Ιοτίο. Ροπ6γα ππα]αῖ» ἓν µαχῇ 9ο” 
ρὸς (ιτ ἵα ΕΒιγῖρ. ΟγεΙ. ν. 5. εἴ αριιά δήοῥαεΜΊ Ρ. 940» 17.) 
οσα οι ᾖπ. 2ο, ἓν ὠὦκμῇ ὀορος. 5. 5 Υοσεπι βιάίωε ΙΒ 

(. 
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Δ. 7ης]. Αση. 1» ν. 476. οι -ἆς Ὠίοπιοάε ει [Ἴγεςο ΓήοΡΟ ἨΠαναϊα 
ἵῃ ρας. ]αά αππαρ]ε ἸΝίδυπ ει Ευτγα]απι» απβος παπα ἀἱδροσίτα, 
τταηςτυ Πατ, 

Έτ, πο απὶς ἁπδίτοι, Τιασοεάίαα ποι οριίπιαο ῬαΐοΓ., ας οτἶαπι ΙΠ 
τς, σίουτ ἵπ Ἱπμ]ς, ᾿νοιοί ππιεη Ροξῖαδ, «ΠαΙΠ ΤοίΗΠΙ αρία ἀῑδροςίτίο- 
πο» Π01έΥ1 5εοµπτ5. ἈἨπεναια [εεῖτ Ὀ]γοςί ος Ὠίοπιεάί Ὀεπίρπαια 
αἀϊμττίοεπ ἵπ ΈΠεςο οοηιτιιοἰάμπάο. Ίνα οα», ἱπιαζαςτο «ροςυίαῖο- 
το Ὦοἶοπε «ΟΠΙΕΠΙΗ5., ἵπ σπδιτα 5υηα τοιτοσεάςτο οιροτοῖ Ὀ]γεεες, αάρα- 
τει εχ ἱπιρτονίσο ΊΝἩπεινα, αἰίάαυε Γποῖο ορι5 6δδειτ απιίςος αἁπιοήςς, 
Όι Ποπιεγὲ Ὀ]γεςες |. ςν 

ξυνέηκε θεᾷς ὅπα Φωνησάσηες 
} 

Ἡ. 5, ν. 189, ει Τγάϊάες 11 Ὠο]οπία Ἡ. κ, ν. σιο: οἷς Ὀ]γεςς Έτπα- 
σὶοί ΏεαΙη 5µαπι ασηπονῖτ τωτείαγειη Ἠῃεςί ν. όοδ. 

Δέσπομ᾽ ᾿Αθάνα, Φθέγματος γὰρ ἠσθόμην 
- - / - αν ΄ 

Τοῦ σοῦ συνήθη γήρυν ' ἐν πόνοισι γὰρ 
- 3 ΄ - 3 ” ΄ 

Παροῦσ᾽ ἀμύνεις τοῖς ἔμοῖς ὧεί ποτε. 

αὖαα ραπ εχ Ἠοπιστέϊς ν. 978. ἥτε µοι αἰεὶ Ἐν πάντεσσι πόνοισι παρί- 
στασαι» ΕΧρίαδδα 5υπτ: θεά ου Ἠΐδ, -οἳ 5Ἡρία Ρροδῖῖς οχ Ἐ]ος. (Οοά, 
οοπηρασεῖ ΠΕΙ αιῖ5 εχ Α]άος δορῥοεδὴο εἰηδάσπι Ὀ]ψοοί οἰπι ίσα ν. 14, 

ΣὪ φθέγμ᾿ Αβάνας Φιλτώτης ἐμοὶ θεῶν» 
Ὡς εὖμαθές σου. κῶν ὥποπτος ἦτο ὅμως 
Φώνημ᾿ ἀκούω, καὶ ξυνωρπάζω Φρενί. 

Τη Ἰΐς Ἰππατογεπι Πορεγὶ ασπονίτ Πησσιλίως, απὶ Ἰμοςὶ Τιασοσάῖαπι 
ΠΟΠ 1ΠΕΟΠΙΟΓΑΙ ἵΠ 5ης αά Ε1οή1εΓ «οιηπιοπίατ5, ἴτ ἰπ Ώ μεσο Τµπο., εἷς 
Ίῃ Αἶαςε οβήοοΙέ Ῥτίπια ρτοάίραι η τθατπῃ ἸΜποινα, πος ῥτο ΠΠοτς 

ὍὉ Γωγρίώις 5οἷαν 5εά Ό]γοσεπι αά[οφμσῃ5, α΄ εεπτοΏΙη Αἱαςὶς αἀθιαδαι 
ρεσυἰατο. Δά ἱ]αά Ιπίπηπι ἈΠεςί, 

ὮὮ» τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἄλκιμον τέκοςι 
Παλλὰᾶς» 

εχίσαπτυτ Ῥηπηῖ ναιςς ἁπαπ]αίαπῃ ιδορἠρε]αΣ Ελεειτας, 
τω : 

βιαίαγ” ἱπιπιπιανί: ετ ρτουτ οροττεῦαῖ δἷο 5επίρία Ψ5. 7 ἔκρια Κύτριν 
᾽Αλέξανδρον θεών. ΝΕΙΦΗΠΙ 9 οἷἵς Ὁοάοχ ριπείετεραι: καὶ σῆς ᾽Αθη- 
νὰ» Φίλτατ᾽ ἐμοίθ ἐῶν' π. 700. απιεπάασαι: Καὶ σῆς, ᾽Αβηνᾶν 
Φιλτώτη ἐμοὶ θεῶν. τυτρὶν Πίατας {ας πιοΏδιταδας ΓΟΗΙΠΑΠΙ Ἱερῖεῖς 
Φιλτάτης, 
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ὮὮ τοῦ στρατηγήσάντος ἓν Τροία ποτὲ 
᾿Αγαμέμνονος παῖ. 

Οεάἱροάϊς Τγτοππ!, 

Ὦ τέκνα Κάδµου τοῦ πάλαι νέα τροφὴν 

Οεάροάϊς ἴπ «οἶοπο:, 

έκνον τυφλοῦ γέροντος» ᾽Αντιγόνη» 

Δπιροηςς» 

ΤὮ κοιὺν αὐτάδελφον Ισμήνης κάρα. 

Ουἱσαιῖς ἄεπιαπι ἘΠαδὶ ἁταπια 5οπῖροετῖτ» ἴδια Ρτο]αςί ΟοΠ4ϊτος Ίνας ἵπ 
Ραῖο ποη Ραγίρίώς πΠοΓΕΙη, 5εᾷ δοβ/οεί εχρτεδοῖτ απΠοίαα, αἱ, 
ουαΠΙΠΙΣ 4ρτα να] {αρι]αο ἀῑδροδίίοπε Ῥιας Ε1ρίάΐε, ΓΏὈταιπαταῖη 
φποαα 4Η οΓΗΠΙ Ῥτο]ορῖς ἀεπιοπδιτανίτ,  Βορμοε]εῖδ, αἩτ Παῖς ατίαπῃ Ἀμο- 
5ἱ ρτοἱοσο». ΠΠ] κΙπί]α ἀερτεμεπάετας ἴπ γἱσίπα αἱ 5µρειδυπῖ Ρτο]οςσίς Ὦ 
Ἐυηρίάεἴς. 

ἵω Πὶς Βινς ριοὶοσῖδ, νειδίρας εἰεσαπῖδ]πίδ, 6ἳ 5περε Ἱπασπα 
ΕΙ ΟΙΙΤ κατεῤῥινημένοις» 5εᾷ αἆ Ἠοιποτεαπι ἴ4ΙΠΕΠ δοβᾖοςεὴ πΠιαἰεδαϊεΠα 
πηουτία απ αθαυἑραταπάἰδ, τοι ἀταιπατῖ5 αΓσιπΙοΠίπῃ». εα Ιητεγάπη επαξ- 
σαπῖΙσ αας οππποπα εκ είπα ἀσπαπι ρατιο εαρἰεπάαπα απάἰτοίδις Ιῃ- 
τεγνετῖαΏῖ νο]Ιρτατεῃ]. 

5αορο Πηϊπιίς 5υἩτ γετροςί; απίαπε ρηίπα5 ἵη 5εσηαία Ρργοςῖϊτ 5οἱης νει- 
δα. Εοῖτ, πες ΤΑΙΟ γενεαλογεῖ.  Βἱὰ5 αειο πιοτάαχ» Πδίαίῃ ἵαπιεή π 
{ΠΓγ1ρίάὴν Ῥτο]οσος 1Π6ο α]ἀεσα ἴπάϊεῖο «εΠδυταπι οχεΓουῖτ «4γ{ορβάΠες 
αοστοε διαάλλων τὴν ὁμοειδείαν τῶν εἰσβολῶν τῶ; δρα ἔτων» ἵη ΙαΠὶ5 γ. 
1930 --- πἆ ν. 1977. Ἆος νἰΧ υπο ροτιήϊ εκειηρΙο. πο[ο[Η, 

«Ιν οὗτος οὐχ. ἕξει προσάψαι λήκυθον. 

Ταπααπι ἶα. Ῥτο]ορῖς |ἠδέως ἀπαγγέλλων τὰ γένη τάειαι ἵπ. Αεανῃ. | 
ν. 47. εἴς. 

Φοᾷ απάσοίπι Ίδη νογδις οκ Ἰ μασ ρΓοίοσο οἷο 5αηῖ [αοι, Πιτ ἴρδα 
νοΓΡοσΙΠ1 σύνθεσις εκ Ρορ]οε]εῖς ΄ ροτία5 νϊάδατατ απαιπ εκ Ειρίάεῖς 
εχρίεδτα: ΠΠΤΟΤΩΙς αἆεο (ταππιατίοί (46ο Ιπάϊσίαπι  οπῖ πρόλογος 
Ίο νἰάερατατ πεζὸς πάνυςο καὶ οὐ πρέπων Εὐριτίδῃ: πες πι]ταπι νείσοος» 
ης ία ας 1η ρατε ἱπάείαπι αὖ εἰεσαπιίαταπα νετοταπα ἀοοτῖ 5Ρες- 

ἴαίο- 

«τς Ὄ «θθθὔ-- 

(ο) Ψειειῖ Ζ, Λῆῦσον βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν" Πΐο ρταπητεῖτις 
ἵπ (οἆ. Του. 

Ὄρθου κεφαλὴν πῆχυν ἐρείσας. 
ἀϊρηυς ααϊ ταδίτµατας ΙΠ 5ος» Ύια εχοἰάτ, ΆῬαμίο Ῥοδι οκ 

ε0- 
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4 τατοτῖρας ΠΠθο απίοροπατης. Ίδτα πΠαίηταε «οΠριήα αἰπιρ]εχ ΟΡΟ. σεμνὴ 
καὶ εἰετέστατα ἔχουσα μεγαλοπρέπεια», πε Φδοββοείε αι]άεπι οαςι Ιπάίσπα, 
ει, οἱ αἆ Ραιςος Ίδίος γετοις ΤΠεδί τοῖιπι ἁταπ]α, ααοά Ἱεσίπιας, 16- 
«ροπάστετ, σηβδρίςατεπιΙς «πι εῶήίσεγο δοββοσίεη Ἐ Πες ἀταππατς ο59ς 
ΔΠΟΤΟΓΕΠΙ. 

(δοββοεΙσοῃ ἵαπεπ», Ώθς Ἱπῖταπ, ἁποίταπτογ ποπιῖπα: ιοσ[έσεγ, 5ο ζω 
2{ρἱάεμι [αὈυ]απι 5οτῖρίςα «οπΒάεπτετ πεσαιτ Ῥτοοσυπι. αἆ Ομ. ρ.7, 
υδί μείον Ἰπαπῖτ Λε Τγασοεαίσε νεΓςΗἠσςΗΠΗς ο (ἱ σὖπε ἁῑιδίο 11017 
εν Εωγίρίάεςς -- Ἑοπππεπ. ἵπ Οπ]σειπ Ῥ. 41, αμοίογ Ίρᾳσ. Ικῤεὲ» 
307 επ εί [Ειγέβίάος. ετ Παδιϊτ νῖτ ΡΙπΙπ]α5 Ἠαῖς 5ηαε 5επερητίας 5η/- 
Ίαρατοτε5», «Γον. (γα, Ώαμ. Πε Ιώ, «4Πάγεσηι «εᾖοΓΠ/ή2. 
ει η. ΡεΗΜΙΗ: Ἠϊς, δατῖΒ αὈδυτάαπι ἆε «4{γΙήσγεᾖο: ἱαποµαπΠ 41οτοΓα 
ειιδρίοΙοπεΙῃ 5ηαπι εχηίδεῃς, ἆοοτε ἵαππιεΠ ῥοβῥοσὲ ἴπδηίαπι αθϊαάίσαι ετ 
Σ1ρί(ζ, πατε ἴαπ εαΙπ τει ατσιπιεητῖς ππῖπιε οοπῖςεπιπεπάἰς ς- 

Ἑ οε[. Ἱπ. ς. 59. 
αγίρίανς εἄτοτεπαι (αγὶςΙππαπι ΠΟΠ 94Π8 πῖτος ἴδα 5οΓβεητεπι {πω 

Έμεςί ν. 43ο », 5ἳ αὖα πιὶμῖ ἵη 5 τερας Ρετερὶςπείτας, ΠΟῃ πιοᾷο 5ο- 
» Ρηος]εῖ ὉΠαταστεγῖς οπιηῖπο ΠΙΠΙ] 5αρῖε, 5εά τοτηπι Ῥεπίτας Επρίάσπι 
» αἆ νῖναπι εχρτϊπῆι Ἠος σεηταπι Ρρίας Ἰηοταηδ Ῥοβδεπι ῥρτοῦατο,” 
μίς εχ επτλεάτα ροτεταῖ 5. Έ. Β. Βαρμεκίης Ρρτοβαδ]ῆτες Ιοᾳμῖ, 6τ, πς- 
πηίπε εοπέταάἰςεπτο, οἵ Ἰθετος, Ῥησίζειν. 5είρτο ππαπάατα νετρα ἆπηταχας 
νἰάεπτητ εἴ Πεπαῖησπι πἹονεῃτ. 

Ἠ]αά «περε πταας, πι Ῥαµςα εχ ἘΠεςϊ ἁταππατε νετετῖδης, Ειπὶρί- 
ἆεα Ἡσεπτες αἀάπθοεπους, εχεῖταῖα», ταπάσπι απἰπιαἀνοτιῖςδε πιῃῖ νἱάροτ. 
Ἆος ἁἆταππα Υετεπῃ Ῥετραιοῖς {δε Ἱερταπ. ᾖ1]ήπο 5Ιπιτος απἰπηιια- 
Φίητα ΠΙΙΠΙΠΙΙΠΙ γεῖσιθ, απτ ἵπτερεος, αυτ Ἰενῖτετ αἆ 5παπι ἵπ ςοτίρεῃ- 
αἳς νετεῖρης Ιππία αεεοπποᾶαϊῖο5» ἵποετης «4140 Ἰπδεταῖτ Ύτασοε- 
ἀἶαε 5ἶαε Χριστοῦ πώσχοντος. ἴη |/ο. Τκείσαε ((ΟΗπά. 1ν, ν. 965 ετς.)ὶ. 

ϱ. ἱστορία περὶ Ῥῆσον κατὰ Εὐριτίδην ἆπο Ἱεσιπτατ 5επογίϊ ο 5ηπε ἵπ Βῃε- 
50’ ν5». σ1ο» 511. -- Ἐκ Ἠπεςο αποαῖε νοςες ἵπ Τ,εχίσοπ 5αμπαῃ Ττα- 
ΡΊειπῃ τεεερεταῖτ ΛΒόγημς» Ἠϊπο Ῥτασδει Πελέ Γοργωπὸν ἔδραν, 
ευπητυπι εχ Ελοςί ν.Ζ. (5) νὶάϊτ «4. Ηεγίησα Οὔδειν. Ρ. 219. Κερέδετα 
τέξα, εκ ν. 34. Ε. οβραρεη. ἵπ (αμ, Ἡ. ΛΡροῇ. ν. 33. Ὕπαφρονν 
εκ ν.σιττ, ϱ. 17 εεσεζησ. Βτοῦαῦ. Ῥ. 47. ᾿Εδέννασεν», εκ Υ. 9035 ϱτ 951: 
(τά δεγῖρσεταῖ» ΟΡΙΠΟΓ: 

Μά- 

εοάεπι Οσο. δεγϊρεπάιῃ Σ 

Τίς ὅδ, ἤ Φίλιος Φθόγγος» τίε ὦνὴρ 
Τί τὸ σήμα» θρόει. 

Μος 



οχ 1. Ο. Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΌΟΤ ΙΧ. 

Μάτην ἄρ᾽ ἡμᾶς Θμρήκιος (3) τροχηλάώτης ΔΑ. 
᾿Εδέννασ᾽» Ἕκτορ) 

Τολυπεύσας», ΠοπιογῖοιΙπι, οχ Υ. 744. Προταιίο οκ Υ. 633 6ἳ 6οχ ρτοχί- 
ΠΟ γεῖδι 554. Ἐγερτὶ» Ώαπι υὈῖ νυ]σατας ᾿Ἔγεργεῖ, Ύρυ/}ορεῖο δ50ΓΙΡεΠ- 
ἆππα νἰάετητ» ᾿Εγερτὸ» ἐγρήγόρως" Ίπες Εοτίπς νυ]ρατίδ, Ποπιετίουπα ο5τ 
ἐγρηγορτὶν ἵπ Ἡ. Κ. 185. ιά ἴη οςεο Ἀ]εςὶ Ἱεσίτς, ετ 5εηδα ποηπΙή] 
ἀἴναιςο ἵπ δορἠ. Δπτὶς. ν. 419. --- Ὀδι τεσῖς Ἰαμάατί Ρροτµοίατ //6Υ040- 
ἐς 1, ο. 173. Ιαμάατυτ Εὐριπίόής ἓν Ῥήσω «Εέσε]μο ἵπ 1)ἰομγοίέ Ροτίος. 
ν. 97ο» τεδρὶοϊεητϊ νεςαπι ἨΠεςῖ 99: 349, ἨυδὈί Ρίο τον εἰεσαηῖας «φγόνον 
οοτγβεσατ /ο. πονῖετ β/εγεοπις: 

Τίς δ᾽ εἶσ᾽ ἐπὶ Πανθοίδαν, ἢ γένον 
Εὐρώπας», Λυκίων ἀγὸν ἀνδρῶν. 

Οµίς ᾖμο αγεεσε Ροβάσμσητα ῬαμιΏί Γ. αμ [1 Ἐγοραε 9άγβε- Ὦ 
ἆοπαρ Ἰάεπι 1]ε Βἱεγεοπες ἵπ Ψοπίκῖπι. 1, ς. 6» Ρ. ο, αἰυπι ἘΠεςί Ιο- 
ευ εππαςυ]ανίε εκ {22)ή]οΙοβίζο 5. οιτατῖας εἰπαταπι Τομβίο Ἐπιεπά. 
ἵπ 10. Ἡ, Ῥ. 91. Ἰπ εάῖτο ατἶαπι «2)/οἰοσίζο ΠΙΘΠΙΟΤΑΙΙΣ | ὖρι-ιδης 
Ῥήσω  οἳ», νε]ατ ΒωγήῤΙν, ἨΠεδί νειςιις οἷι αάλίδειτιτ α ἠζαἱο 71019- 
21ο Ατς Οαππαῖ, ἔω. 1. ΟΠΗ τοςοτάος ΠπίσμΠΙ ταΠἴάΠΙ εκ Έ μεσο 
ἀἰοταπα ἴπ Εκοετρῖα δια ὡλοῤαει τετα]ῖτ ρ. 96ος 7, νειδΙαπι ΠεΙΏρε 105 
πι τῖρας 5οαυεπτῖδῃς. 

Ταπιειςῖ πος. οἷτ {ωγέῤίώις Ίδῖας πο ἰςείπή ἁταππα, Ροτῖτ ατ Εωγὶ- 
φὶαὴ αἀλίδετί , 5ιᾳπϊάεπι απ οἶῖπ ἵπιε Ἐυπρίάες Ίοεππῃ τερετοτίξ, 
Ἐτίαπι Ποϊθητο τεριΌ]]σα Αιτσα οοσηοπηίπες αἱαποι πορῖς ΙΠποτΙστες 
Φ{ῤίάες ποταῖας «4γἰροῤῥαμί Ἑεείε». ν. δ5Ι , αφὔεπι τεπραβ]ίσαπα 
σεροίςδε νυἱάϊτ 5. Δεγς]εγ. Εγέρίάες (οπηϊςῖς Ἱτεῖσης τεσεπτίοπῖθα» «4πα- 
ασμώγ]άσε εἴ «βΩΙῥρο αριᾶ «41ῇεῃ. ΧΙ, Ῥ. 485. 6. Ῥ. Όπο φὐοαιθ 
Ττασἰςϊ Ροξτας , αἶτει απεαυἶο; Ποδίτο: αἶτετ ἱρδίας, δωίᾷα τεσῖε, ἆθελ- 6 
Φιδοῦ.. δεεππάαπ ειπάεπι «δάση Ίοσετ ΒΠαπι ατα Παρα 5ἱβί 
«οσποπ]ίπεπι: Πΐς Εωγῥίάζς, πι ρατο, Ῥο5ι ραϊτῖς οίταΙη» «ἆταπιαῖα ῥρᾶ- 
τοιπα [ρΠ]σοπίαπι ἵπ ΑΛυμάε, Αἰσπιαεοπα, Ώασσ]αδ» 1δετα[διις υτραπὶς 
ἵπ «ΕτίαἹπεπ ἀετα]ῖτ, εἰἴ απἶητας, τς 5ιδρίςος» νἰεῖοταα ΠΟΠΟΓΕΙΙ ραϊςί- 
πο ποπιπϊ «οπιρατανίτ: Ώος ρατίπι ηἰττας Πάδ νετεταα ΟΠΙΠΙςΟΓΙΠΙ ἵπ 

ο δοβοῦ, 

(34) Υι]σαιαπ, Θρήκιος στρατηλάτης σὶς «οπτίΡο: νἰάϊταπο Φου- 
σε σιγ]σα; Επΐσε Ἐ]μεο, αποά Ἠαπει εκ νε. 77, 78τ., 8οᾷ 
ετε. Βρεςεῖεπι νιη]σατας νοοὶ Δαγπείας «οποἰΠανῖτς ος αριά {0- 
{26/72 εχκεῖταϊ Αρο]ιο, οοσπαϊυπα ἘΠεςί Ερεκῶν βουληφόρον Ἱπτο- 
κόωντα”. Ἡ. Κ» 518. δεά ἴπ Τταφοεάία {απιι]αδ {ως αυτίσα Ώπο- 

οἱ 



ῬπτεΠΕςδο θΕΑΝΜΑΤΕ. ος 

Α΄ 27ο]. αἆ 4Ρ]μοβή. Ἐαπ. ν. 7. αἱ Διδασμαλίαι Φέρουσι, τελευτήσαντος Εὐ- 
ῥριπίφου », τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδιδαχ-ἕναι ἁμωνύμως ἐν ἄστει Ἰφιγένειαν τὴν ἐν Δύ- 

λίδι, ᾿ Αλκμαίωνᾶ, Ῥόμχας. Βασε]ας ρἵας οοϊοτῖς, Ι40άΠο ᾳποφιο ἱπά]- 
οε Τ.ΠΠ. Ρ. 1149 βι/λον κάλλιστον. Ρειρ]αειῖςςα διδρίςος Αιπεποηοῖ- 
δις, ετ ηος ἀταπια ἀεδίσπατιπη ιο ῤζας , αὈὶ [ηγ{ρίάες ΙΗπεεσγεβέ ἴ α πίτα 
Ἡοποτατυς ἀῑσίτιτ νἰετοτία μετὰ τελευτὴν., ἐτιδειξαµένου τὸ δρᾶμα τοῦ ἄδελ- 
Φιδοῦ αὐτοῦ Εὐριπίδου. [ιγ1ρ]άΐς εοσποιηϊπϊς Εαΐδδο 5η5ρίσατυσ Πεσι ης ἵπ 
Μ1ῤ. Ῥ. 83. 4ὖαε Ρτοίστι εχ {αγίρ. ΤρΗί6. «4εἰάμις. Πίο εοσποπηϊπϊ 
βαιτὶς Πο. να]ατ αιοτοτί Ττασῖςο», τγἷα α]άσς ατιτίοαῖτ ἁγαπατα, ΌΓΕδΙΕΠ» 
Μεάεαπι.. Ῥο]γχεπαπι:. 650 εἰ Λοτωνο 1 ἐγζηεγη, ἱπαιίιτ αμ. «4η- 
Ἴομ. Ι)ε]γίο Ῥτο]εσοπι. ἵηπ Φέπεεῖε Ττας, Ρ. 5ο. Οἡπε ΠΟΠ 54ΠΕΙΣΠΙ αὖ” 
βιιτάα ο5ε ςιςρῖοίο: πες οπίπη τπΙΠ Ίοησε αιιθοτοπά!ῃ,. ου αἰτοτίας {γ{- 
ΦΙάἡς ἁταππατὶ ἵπτοτ ποδί]οτα Ίοει5 Πιοίε «οΠςςςς!». 

Οιάαπῖά Πας οἷτ, Ἰά πηῃί αι]άεια οτ ευη ας αι εππα Εγακ]τίς- 
οἴπιο. /ωεοδο ΓΠωγάίομίο Ίαπι αὖ αΠαποτ απηῖ5 (οἰίπι αἰτετ δεπτεῦαιη » 
το ποπάµπαι σας οκρίοτατα). νίδαπι Πε πιαπἰοσιαπα, ἘΠεςί ἁταπια Ώες 
}Σαγ{ρ]ά 6556. πεαε Φορήοσ. 5ορπος]σα αμ]άσπι 1ΠδΗΠΕ». Πο Ρραµοα5 
Ἰοᾳποπάϊ «αἩποαιο Γοτππ]αο αὉ «4ετεβγίο ει [γ{ρίάς ἱταΏβδΗπιῖαςΣ δε» 
αὖ. Αεδε]μγ]αῖ ἀῑνοτδιδδίπΙπη». ἁταππα ἵπ ΙΠΙΝΘΓΘΙΠΙ Ποη δοββοείε ἴπηταΠι 
οά ετ ἱπάίσπιηι' ατοττου΄ βμγέρ]άΐς Ῥεϊσοπα.  Ἠοτιπι. Ἱπσεπία οπϊ «ΟΦΠΟ-- 
νοτίπτ πἹοευτη ορϊποτ΄ ῥτειπτας αὖ υττίαδας Ἰπσοπίο αλοπὶςδίππα Πιῖς {π-- 
Ῥυΐσο ἵπεσδα Ἡποααιπεπία.. Ὑοτυπῃ δίς Πος ῥοπ5 ΠατΙτα «οπΙραΓαΤΗΙΗ ασε, 
ττ. απος ἵπ' πιη]εῖς αἰπηί]ας. ᾖιαί]ο ταπαιαπι ἀϊνογδος ἀἴσηοδσας.. ἁῑαπ]του 
ταΠπιση. ἁσπιόπειτας. αΙδσεπτίδεητ.. 

Ῥχαετετ΄ Ῥτοίοσιπι.. ἆε απο΄ απτο ἀῑεταπι Πῆτ. το" Οεεοποπία Ει- 
Ῥυ]ας ναπῖ οαδῖρας Ἱπρ]είταα αΌποττετ α ποτ Πησεπαϊ Εωτίρίάσο. 
Οὐᾳ ῥαττο 5επ]ρεΓ΄ Παδίτις Ες αὉ απηϊφαϊς Οτιςὶς Βηγίρίάες αἁπηταδί» 
5, πῖμῖ] αοτ ἴπ ος ἁπαπαῖα, αἰποά 5ροσιατοσίδη» Αιτςί5 ν]άετί Ῥοτιε- 
τῖτ πδεταβί]ε αἴηιε αάεο ἀρηιπι Ἐτασίσα πιαϊεσιατε. {αγ{ῤόαε Ρτορτίαπη 
Ίπ΄ οπιηῖδας Τταροεάϊδ, πολὺ τὸ γνωμικὸν Ἠϊπο αὖσοι, αθί Ἱποῖε Ρροιίας 
ΦορἹος]εο' Ἡϊς Ἰ]ς Ὀγενϊδεηαε «απαεάαπα ΙΠταΓδετΙπτήτ» αΡρῖαο Ῥ]εγαρ- 
αὖε,- βεπτεητίαα. Να] πάπι οι Γγρὸον ἁταπια, ἵπ απο ΟΠοίΙδ ΠΟΠ 
αἀπιίσεεαιτ αὉ αοτῖοπε αμαεάαιπ ταπιοῖα» απτ ποπ αἴπησαι Πϊδιοτίας » 
4µας 5ρεςτατοσίρις εεἶαπι Αιτὶοίς νὶἰάετὶ ἀεβριεταπε τεπαῦσίσοοδαςε: αἆ {η- 

11. 

οἳ: πες ποπιίπατΙτ ῬΡτορίοτθα. ᾖῬοδτ Τ,αϊπί ἁῑοτας «οσίίαίο 
εζογίή» Ἠἱ5 Ροξτῖδ ει διφρηλώτηςν ἁρματηλάτης εἴ τοχγλάτης. 
Εγ{ρ. Ῥποει. Υ. 305 Λαΐου τροχηλάτης» ἵπ Ἠαϊας ἘΤτουδίη γ. 

447. υδὈῖ τεεῖε 5επΙρΙΙΠ». Δαναϊδών στρατηλάτα" «οάεα Ε]οτ. εχ- 
Πίοει αρχΗγέτα. 



φό {ο πυυιαταιρςς σαΕβΟς ος 

γ{ρ. Ῥποσῃ. ν. 1956. αἹπεάαπι Ρίοδίαπε ϱᾳ ἆς το φοηρία: ΠΠ] ἵπ Ἐπε- ΑΔ 
5ο ΟΠοτις 

764105 {16 ΥΕ «ΟΙ1159 
Ομοά 0” ᾖΆ}οβοκίίο εοκάµεσὲ εἰ ἠαεγεαί αβίες 

ης «οΏῖτα» οἵατίοπς., Πίςί υἹτίαϊία δὶτ α Πὐτατϊς, ἱπτο]ίσστα {αςΠ[πα » 
1η Ἐμοςο, οἳ πιπ]το απἰάεπι οοπδιαητία5 ϱἴναπι ἀεδιετας, 

«4ειογὶς ῥᾳγίες οᾖογι» ο[ιοζμο νἰγ]]ε 
Λε[επάἠ. 

Ἐμοςὶ αυ]άεπι «οπάΊτος ιδοῤβοεῖοπο »Ἱτεπὶ ἁπ]εσάίπεπι 5αιάπίε, ει Εωγ{ρῖ- 
αν ΤερτδΕςΕΠΙαΤΟ τὸ ἄχριεὲς καὶ γλαφυρὸν» 5εά αὉ υιτίαδαιε νγδι5. ἵπ- 
Ρτπιϊς α νετΌοτΙπῃ ππίαια Ῥτορτία συνθέσει, αὈ[αῖς αμα Ιοηβὶδίπις, 
)Ιομγείο Γ]α[ΐο. Ἰπάϊςε 5ο]ας ἵπιετ Γγαρίςο5 Ίδης οι Γαγἱρίάες τῇ γλα- 
Φυρᾷ καὶ ἀνθηρά συνθέσει" ἴ]]α 5δεομπάαπι «21019. Τ. π. Ρ. 46. οἵ 47. εἷ- 
Φωνά τε [ούλεται εἶναι πάντα {[ τὰ ] ὀνόματα καὶ λεῖα καὶ µαλακὰ καὶ 
παρθενωπά ̓  τραχείαις δὲ συλλαβαῖς καὶ ἀντιτύποις ἄτέχθεταί που᾿ τὸ δὲ 
θρασὺ πᾶν καὶ παρακεκιυδυνευµένον καὶ δι εὐλαβείας ἔχει. πἆ Ἠαπο ΠΟΤΠΙΑΙΗ 
απ «η Ειτρίάεῖς ΏΠεςΙπῃ οοπιραταδῖε, ἀϊνουςί Ρατς β]οίαπα [ατεδίτας, ---- 
«γίςοἱ. ἨἈΠοῖοτ. 11» Ῥ. 15ο, 4, υδῖ Ἀτίεπι», πε οβεπάατ απάϊτοτεπι » ἵπ 
ἀἰσοπάο οσουἹταπάαιη ρταεοῖρίε», κλέπτεται ὃ εὖ, ἱπαμῖτ ἐών τις ἔκ τῆς εἶω- 
θείας διαλέκτου ἐκλέγων συντιθῇ ὅπερ Εὐριπίδης ποιεῖ , καὶ ὑπέδειξε πρῶτος. 

Βεεαάσῃπς ας Ἡοπιοτῖσα ιδοβ/οεὲς αἳ «429εῇ}1 Ρρτασδετῖπα ππασηΙ]οαεΠ- 
τα, νοοῖδας Ῥοδεςσῖς, αΠαΠΙΙΠΙ Πετί Ροτοτατ» ον]ταϊς, εκ αδίτατϊς ἵπ 5εί- 
π1οπς Αιποηίοπείαπι οποτἰάίαπο ε]εσῖτ ορτῖπιας ετ εἰεραπτίδδίππας, αἴηιε 
ϊς οτατίοΏοΠᾳ; 5Ηαπι αγβεῖο Ἱαίεητε εοπτεχιε: δις Γαγ1βίά6ς κοινοῖς καὶ 
δηµώδεσι τοῖς ὀνόμασι, (πατατα ΠΙΠΙΠΟ μεγαλοφυὴς ὢν ) αβηϊῖαπ ΤαΠἹεΠ 
οιῖς ναιδίρης νῖπ Ιπάϊάεσῖτ διά µόνου τοῦ συνθεῖναι καὶ ἁρμόσαι ταῦτω» ἀο- 
οοἳ Γιοηρίς π. "Τ. χχχικ, 3 εἴς. χν» 6. 

ἵπ τοι ππ]]δας Εωγέρίόας 5επατῖϊ5, Ῥείραισα νεῖρα τορετίεπίητ» αυαθ 
Ἡατιμῃ τετΙΙη σπασῖ5, Ροῦδες οεηδοτῖ αιΙεαπῖ δο]5 μδίτητας, αὐτ ]Ητεταςί5 
Ίφιῖις αενῖ Ατιςῖς Ιπεοσηῖτας» απαίες ἨΠοιηποτίσας [ῇ55ε Ρ]ητίπ]αδ», Ταπι ᾱ- 
Ἠαπάς κατ ΠπονοταιηΣ5», ΤΠΠ ἀεπποηκίται (οπῇςϊ δα Ἴοει5 Ρετῖη- 
εἶσηῖς αριά «410εη. ΙΧ» Ρ. 385 εἴ 983. ᾖ15ηηςπιοςί λέξει» νυ]δο Ιπιςί- 
ταῖαθ», Ῥίητες ἵπ πο Πες ἁπαπιαα τερεΓητας», Παπ 1π υπάενὶσίπϊ 
Τνασοεαᾖς Εωγέρίάσε, Ῥετάϊτατυπηφιιο τε[αιῖ5 οπιπῖδα. «Ευωγριοί απῖ- 
ἀεπι ἱπαδίτατας» 5ἶνε Ροβρ]ος]επε λέξεις 5εὰ «49εβ}/1, Ἠϊς α πιο Ιοηπρο Ρ]μσῖ- 
πας ἀεεῖσηοτὶ Ῥορρεητ: ἆε π]η]τῖς εχ Βπεςσο», «πε 5ηῖ αἆ ππαπαπι» Ρραῖι- 
σας αάροπαπι, αυἱδμ5, Ίπε Ἰπάϊςα, δἷο ΠΙπ(απῃ Πδετ 5υτής Γηγἱῤίάες, 

Ρτουτ 

(α) δες πιεα ἆε Ἠ]εδο «ππεαυε Ιεσιπτης σαριῖς Ώοπο. Ῥτουϊ 
Πὶς 



ΡΕ ΚΗΕΣδΟ ΒΕΒΑΜΑΤΕ οὐ. 
ἃ τοπ Ίἶ]ας αλίδαίε Βμεδὶ Ροδία: Υδ, 177 Τήν᾽ οὖν ᾽Αχαιῶν ζῶντ' ἆποινᾶ- 

σθαι θέλεις} Ψ5. 5909: ορ. κακῷ δὲ µερμέρῳ παλαίοµεν. ν». 649. πολεμίων 
µεμβλωκότων. Υ5. 27όν Ἠπυσα. 9. 999 ἐθέννασεν, εἵ ν. 951. νο. 817, 
᾽μάραγνά Υ’» ἢ καρανιστὴς μόροο. νι σ44: Θργὶν πένθος πολυπεύσας' αὖαα 
Ῥαυΐο Ροδῖ ππα]ς τερετίτα ]εσί γἱάῖτ Απιίςιις [{σγανΙ{. Ν5. 593 χρὴ προταινὲ 
τάξεων Φρουρεῖν ἐγερτί. Νοε εαἡδίπεμα Ιεετα νοςθ δαορε ἀῑκίτει Ρρίάες 
εὐφρόνην ' 5επιε] αὐτ Ρὶ ὄρφνην. Ἐ Περὶ «οπάϊτοι κατ᾽ ὄρφναν' ἐν ὄρφνη' δι 
Ὄρφνας εἱπσα]α ροδιΐτ ρ]η5 5ειπε] τερειῖτα. Τα]ία νετο» απαε ἁλητας Ρ]ητί- 
η]α, Πυπς Πο ατῖΏΡετε 5ιαϊΠεαΊῃ. Ῥτίογα Ῥ]είασιια ΠΕεΠΙΟ πιΙγατετΗς», ἵπ ὁ- 
Φἠοοἰές 5ἳ 5ραΐσα Ἱεσετεπτας Τταροεάϊ. Ηὶς νοσεαδι]οσαπι Εαῖςθα ζεις Πο- 
νατο:: 5οᾷ πονα ΡΙοῖδΗ5 νετδα ρτοςαάςετε», Πῖδί α 50ΠΟ αυπθάαΙπ Πεῖα, Πε 
ΠΟμεγο απϊάεπα Πουίε: Ροιμήτ εἰ ομπο]αίαεῖα «οβ/οείες ἵπ Η5Η1Π τογοσατες ες 
5αερίης δα «ορηἰτῖς Ποναπι ααπιάαπ Ιπᾷϊάῑτ Ιρηϊβεαπάϊ γἱπν αιια Ραττε 
ευπηας Τταρίους Παδιῖτ ἵΠ εγοάοίο 5ε ἀἱρημπα ἱππίταζοΓ6Πῃ. 

Ῥ 
2ο ρςκλοοφος ο ος)Φερςλο «20ος 20ος λος ροοθσςοοςοοοοΦφοοο-2)ς 

«ΑΗ ος ο ΕΤ ῥωἳ 

1)ε Ε]οδο ἱποσγί ἀΓαπιβίθο 

2ε Γ]ιεσο ἀγααίε ὄγερὶς ἀἱδρωίαίτο. Ίιερεγι δορ]οε]ὲ δεγναίαης 
Λίο αὐίφιιο νἱοἰαγ, Εεείογεπῃ φιιαίέπι ρἰπκετὰς [οξία. Ἰ οέωπι 
ἔωσπ επαγγαίιγ ἄγαππα , τε [ἐφιιθαί πεμἐτὲ οοπνΕΠίΥΘ. 1 ἱγο {11ογ. 
φι]ς αι 15 ππεζἰογές εκεἰἑαπέιιγ {θοί{οπεδ. {λοίοπ Ειπιοάἑ]ες. 1ῇο- 
ση]πὲς φεπίοδὲ εο)ιΕΠέµ7α. Ί εγίίη5 1π ου ἀγαπαίθ ηι[θ5 ϱἷο- 
γἱοδι5 εδ; Ἰμωῖο απαία «4γραπίἠόπθ. ἔνφιιον ἰαπέωπι {ἰοσέ 
)Ιοπιεάεηι εί γοσεα, σι ργέππηι οηζίαπίές, ἐπ οαδέγα σα 

Ὁ ανογἰίδε. Οσοι νοπἐῖδ πιᾖα] {οπιογο Πιπρί, 9ΦιΙ05 φεῖοοεδ {αμ-- 
ἐπ ἰσωνέμους' {11 ΑΥΠΙΠΟ φεἰεγὲ αείος να θγὲ πγοιῆς αἰγέμων θάσσο- 
γας. Πεείοτὲ ἐγιόμξ γέδροπδα /ΤὶρΙάα αἆ αοοιδαέίοπες αιτίσας 
{/ Ἰγαοῖδ. διρέτδε({έοδι15 ΙΥ1οΙαδ δυσοιώνιστο;. ᾿Εδοιάζεσθαι, αιδί- 
ἔαφε. τιδας ἴπι π[έηιο ἀγαγιαίθ 7πΐπιι Ργοθαδὲ{ὲδ ογαξίο. Ἔτε- 
ρο 6ἷθ ΠιαῖΟ. Ἕτερος δαίµων. πιαζα ῥᾷον εἰ ῥᾷστα φέρεν. 

(αλ 
Ει ἆναπια πευῖτὶ «εηιΙάρπι, 5ο... οἱ αἰτογιὶ ρασπάιπι οξ- 

φοτ. Ἰοεπας ταπιε” . Γωγίρώς ππῖριετοπι οὔαπι οοββο, α εἰ- 
ης ἱηρεπίο οαβιρατί5δΙπιο» οτάίπα {αὐπίαη Ἱερίπιο ἀἱδροπεπις, ο6- 

«ο- 

Πίς νυ]δαπατ», απίο δεΠρία συητ, ϱθΙα Ἱορίδδοπι /αεοδὶ {αγοοηιὲ 
Ν 4ε 



.95 1. 0Ο. Υ. ὉΙΔΤΕΙΡΕΣ ςΑΡΌΤΙΣΧ. 

εοποιπία ἘΠαςΙ, Ρτοῖςῖς 11 πηη]εῖ., ἀνοικονόμητος», Ῥ]απίδεῖπιο ἀβῃοιτετ. Α, 
Ἠαπο ἵα τε ΠοηπΗ]]α αν. Ρεζῤσς ἴαπι Ἱπαϊσανϊε τατρὶδείπια Ἠπίας Ετασίοί 
Ρεσεαῖ» :απα]ία «εττε πεηαε Εγῤρίάος αἀπιϊδίοσετ», εἰ καὶ (τὰ πλεῖστ: ) 
μὴ εὖ οἰκονομεῖν Ὁτ 5ο δῖτ «4γεοίείες ἆε Ῥοετ. ς. ΧΗΙ: ῥ. 537. ο7.. 5εᾶ 
ουὖπο ππ]το πιαρῖ ἀσάεσεπι «δοββοείη. Ἠῖς Ῥταετετεα» Ἰαμάῑδ οπἹρεΓ αε- 
πημ]ᾳς ἩἨοπιστεαο. αὐαίες Τκασοεάία τεαιήτέραςτ, Ίθτομς ἵΠ 5οεπα 56πΠρες 
σπουδαίους Τερταρεητανἰτ, οἵους δεῖ εἶναι. Ἠπες αὉ οοάεπα 5ΙΠΊΠΙΟ: Ώουτοτθ 
βαθρίας ἵπ εοάεπ Ηρε]]ο Ἱπευ]ρατα Ίεχ (Ρ.555.4.. 955.97. 998. 97. 
(990, 1ο.) τρίτες αἳ Αιοτοτε Ἐλεςί {ες νἱοίατα, 
οι ΒΗεετοτοπι» Ῥταθοῖρυσην ἁπαππαεῖς ἵρτοα. 5η ποδῖ οοἱοτῖδις 

εχρὶωχῖε, «επι οοῤβῥοσίες δῖς Εεεῖδδει Ιοᾳπεπίεπῃ», {4 [ωεχε οί εκ εἶικς 
ααΐ14 νἰάετοπτυτ» 56, αὐδιτάε πιεο Ιαάλεῖο:, τς 5Ηροτδπα 6τ οἶπε ῥὲύ- 
10Υ6 πΙτεην, σἱ 1 19 ῥγάε[ία πθβδει». οιΙδαιιε τεππογίταζεΙιη ἱῆςοι- 
οἸάσιαίαιι «οπ{ηταιο ἀεριιετίπε εἰ Άεπεαδ, εἴ ΩΙΠ Ῥτο εασιτῖς εχουὈαδαμί 
νὶρί]ο. ἩἨαριῖτ ἵπ. Λεπεα 4πεπ 5εφυετετατ: εκ απφυίς βΡΑΙογαϊµὲ Ἑ 
ἵπ Ἠετοὶεῖ Ρ. Ζ53: ἐκάλουν οἱ ᾽Αγαιοὶ τὸν μὲν Ἕμτοραῳ χεἴρω τῶν Τρώωνν 
τὸν δὲ Αἰνείωνο νοῦν. Ἐποτίαιο Τεοασποταπι Γογεςοῖπιις ἩἨεοτογ θρωσὺς. 
ππαΏὰ. πιε]ίοτ» «παπα «οη5]]]ο Ἠεοτοτα ταΠεπ ἀεάεςσπτ Φµπο Ττασίεις {ρ- 
5ι1πι Εποῖτ ἀῑσεπίεπι» ααδαιτε αι Αεπεβε Ραττος, τεςτίη5.. Ἡτ αριά {10μ]θ- 
γή. δμδιϊπιίδδετ Ρο]γάαπιας», 

Γ ανθοίδης' ὁ γὰρ οἷοο ὅρω πρόσσω καὶ ὀπίσσω" 
Ἕκτορι ὃ) ἦεν ἑταῖρος» ἴῇ ὁ᾽ ἓν νυκτὶ γένοντο” 
Αλλ’ ὁ μὲν ὢρ µύθοισω.», ὁ ὁ’ ἔγχεῖ πολλὸν ἔνίμ. 

Ἡ. Σ, 95ο. Ἠισίας αεαμαῖῖς Ρτον]άσπεςεϊπΙ, αἴπαε εο ποπππαα τἴ- 
τηῖ» 

μυ υὔκοςἹ.....ν..--ι-..-.-.--.-.-.....-------------------.-..----ᾱ 

ἆς ος Έκαπιατο ὈΙςεετιαίσπεπι, «ῶπα ᾖες ΙΠεποίγες ἆξ Γωεσισες 
ἆὲ Τ 4ο. Κογαίε ες Ιπευγέρίοπε εἰ Β. ἤ,. Τ. Χ, Ρ. 353 --- 337. 
Τταρὶοί Ῥεσσαῖα ποῖατ γυἱΓ ερτερῖῃς Ρ. 359 εἴ δ5έᾳα. ἴες ὁο- 
ΡΛοο]ὲ ἆταπια τποαεπάιπα πεηιε βωκίρίώς ἀθοστηῖτ Ῥ. 334 εἲς, 
1,οοῖ Πωνάζομί Ιπεῖδαπο οὐδετναιῖ νἰάεδῖτ Ίμεετος εταάίτις » 
ΤΟ ἵπ 6άθΙΠ Πο αἴηδο ἱπείάίδε εοσἰταπάϊ γεσιὶσία, Πἰί αιοά 
τοπι ΘΠΠΙΔΕΙΠΙ ἨΏοΟδΙΤΟ «απίσαιε πιοάο «οοπαί σἶπμς Ῥτοραδί]επα 
τεάἁἀετε. 

(3) Εἴβ’ ᾖτθ) ] Βταειετ 5/0ὐάΜΙΗ Ρ. 36ο, 7, 4ΠπΙΙΟΣ νετ Ίςτος 
Ίενίτογ Ἱπιπιπτατο αάΠίδηῖτ «4μοίο τας. ϱΟλτῖι. ν. 3371. Όυπι 
αὐαττάπα δἷο οχΗίδαι, Σο) μὲν µάχετθαι» τοῖοθε ὃ) αὖ κρύττ᾽ εἰδέναι" 
Ἱπνοπίςςο ν]άειις ἵῃ 51ο Οοάϊςς Σοὶ οἵ τοῖς" ααοά (τοῖεδε ος πῃια- 
ὴὶ, 9 απ τοῖς δὲ, νεὶ τοῖσδε δὲ) τεεερὶ, Ρτοῦατιπι {4 ομων 

η- 



ΡΕ ΒΗΕΡΟ ΙΝΟΕΒΤΙ ΡΕΒΑΜΑΤΗ, 9ο 

Ά πήᾶϊι, οοηδί[1{5 5α6ρε Γοἰμεταῖας, ἠπτεγάμπι μεϊ]ίτος 5ο ρταεὈιίε Ἡοσίος {- 
188ὲ Πιοπίσοταπη. “Έκτωρ [ ὤνατο Ἰ ΙΠολυδάμαντοςν υὈὶ δοπ]δίς «4ε[ίόιως Ν. 
Η. κ, ς.α5, ΠΟΠμΗΙ]α ποίἍτυηῖ Δὼάπ. ει Ρεγέκομές --- πο Β Ποοῖ νὶ- 
σῖ]ο, πα ποσθαῖ ο(Πςῖο ἀε[αίςεσε, 5ΟΙΗΠΟ Ηεετοτεπι εχςἰταπῖν Ιπάϊςατμεὶ το 
ποστς ἵπ σαδαῖς ΟταθςεοΓΙ1 ἴσπες οο]αςεῖε ν. 41 

Πῦρ οἴθει στρατὸς ᾿Αργόλας» Ἕκτορ, 
ΤΠᾶάσιω ἄν ὄρφναν. 

Ἠος απάτο σἱδῖ πιοχ ἨΠεστος Ρειδηπάοτ, Γπσαπι (ασςος Πο[τίς εἷα- 
πας αἆ αἴπιας Άἴπε ἴσμας ατἆετ ποσο Πιρίοητος Ιπςοφυῖ. ἨΨοατοίς ἵ]« 
απ κατ ἱπιεπρεςιίνί α θηδρὶεῖοπε «εαπετε {πηδιτα γυἰσί]ε ϱΟΠάΠΙΙΓ. 
1,οα επίσης ἱπτετνεπῖτ Δεπεας; Ες, Σε οοσηῖταν ἵαπαυμαπι ἰηγοπί5 γος- 
τος, τεσα]ῖτες ἁαπιπατ Πεετοτῖς ααάαςεπι τεπιεΓίτατοΠ. οἱ ΠαὈαΐδδει υτΓαπι- 
4ὖε Ροδτα Ρτοῦε «οσΠΙταπΙ» ἨΟΠ ΤΦΙΠ αΙΤΟΡΑΠΙΕΣ ἴδια {είδει Αεηθαπι ἆἷ- 

δ «επτεπ ν. 105, 

(59) Εἰθ) ἠσθ' ἂνὴρ εὔβουλος, ὡς δρῶσαι χερί" 
᾽Αλλ᾽ οὐ γὰρ ᾠὐτὸς πάντ᾽ ἐπίστασθαι (9ροτῶν 
Πέφυκεν" ἄλλω δ᾽ ὤλλο πβόσκειται γέρας" 
Σοὶ μὲν µάχεσθαι» τοῖεδε βουλεύει καλῶςν 

Τὸ κ2λῶς βουλεύεν τπϊρηϊτ, ΟΡΙΠΟΓ, Απιοποσῖ, Ῥτίαππο, σειεεῖσαπα οπσίαφ 
Ἐτοαηαε δεπατοτῖθις», ζμεῖς αεἰῶς ἴομσα )ῶσλέγα Γή: 5Η αι ΓΑΠΊΘΩ οτἶαπε 
Άεπεας Ττασίοις [βουληφέρου ΡΕΙΡΟΠΑΠΙ Εῖς», πιοάεδῖε»ν δδιπαῖι Δά Οτεις« 
908 5υαε {Τταϊσοιη», ΠπακΙππαπα Ἡροτοτα» 

ποιά 5αΐμς ἔπ ζπο Τ/οἶσυς 1Πέ}αὲν 
. ἒθίᾳς 

[ 
Κω λλα1λλΕ-ἰΕ.κ ως μο-----ᾱα 

σς Άπποι. ἵπ Επτρ. Ρ. 116. οπὶ πιασῖς αοςοπιπιοάα», οαπι ἀἁράργπε 
Φ. Γηοίογίμς . Ἡ. Χ. ο. 5, οοπιραρνίτ ἩΗοπιεηςϊ Ῥο]γάαπαπτῖς 
νειρα εκ Ἡ. Ν, 799, ἨΗεετοτ Ιπονεπάο πππ]το ἀῑσοηες αριῖοΓα. 
δσ] [ης Ἱασυτι]α (Β. Τ. «. να) σερ [ιο ζη ἡμῃ ῥή μες εί. 
εἰ ϱ/άεΙίο ΦΗΕΠΙΗΗΣ εγαέ, εἰ ὀοπς εοοίος Φ10Υ ΗΕ αἰζεΓάτῃ 6 
2/ονἱάεηίᾳ ΕΟΥΕΗ, αἰ1εγ εν αιάσεία Γ671ΕΥΔ{ Με αά[εγγε βί6- 
η φιό φοἷεί: ἀεᾶῖτ 1δὶ ποππυ]]α /ο5. ἠ/ασείης. Α [ο ΐπε αυαη- 
τηπι ἀῑδτετ ε716ΡΙ{άς πιοπςίτατ «ποίον Ἐμειοτ. αἆ Ηοτεπῃ. 1ψ. ς. 36. 
Οἱ ἀῑεῖτης Εασεζίης αρΏά «ήοδάΕΙΗ Ρ. 359», 37. Θάρσος τὸ πρὸς 
τὰ Φοβερὰ σὺν λόγω αἴνεε, (ἀνδρήία γὰρ, ) τὴν δὲ μετὰ ἀλογίης 
ἐπ᾽ οὐτὰ ὁρμὴν. Βρώσος νόμιζε, μαὶ ἀποστύγεε. Ἠ]ο Ίτααμο ΓοΓΓἶ5- 
εἴπιις Ἡοστοτ θεεππάππῃ Αεησα Ττασϊὶςϊ {αετῖς π]ες οὐΐοςω5 ἱηςοῦ- 
ςἱάρτατα τοπιετῖταϊς, 

Νο 



τος 1. ο. ν. ΡΙΑΤΗΕΙΡΕΣ ΟΑΡύΤ ΣΧ, - 

Ίδια ἀῑχίεσοι Άθηθας» οἱ απὶς αἱπδ, ππαραϊ Ππρειατοσίς αἁπήταίος, αππρτα: Α 

Ἡεοιοτῖς αμἱ δἷς ἵΠ 6ΟΠ1ΠΟ εοιπρε[αθαῖ: 

Ο ἵα Ώανγάαμίαε, «θες ο [ζἡσοίπια Τειογ η 

72/6]. ΛεΠ. Ἡ, 981. ΑΛά Ἱπτο]εταβ]επῃ [ωπιοηῃ ἴδίαπ 5υρογρῖαπι ΗΙΠΙΐ 

τεοροπάςι Ἠεειοτ ΤἘταρίεις» εἴ Ηεοτοι οηεγὲ ρτιἀεπτίςδῖπιο οἱδίαμε ϱἩ- 

τἱςσίπιο Ῥο]γάαππαπ, νοῦς εοηϊτατία Ιοᾳμμτο» Πὶδί ππεΙΠΙ» Ἰποπῖς, οοηδί» 

Ἠαια δεηιαί5» 

Αὐτίκ' ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσειο, 

ΤΙ. Μ., 95ο. -- Ὀεεεδαι Αιριςῖ ΡΕΓΡΟΠΑΠΙ οἆ Ἡοπιαπος ἆιςας κ5οιϊθεπιῖς 

ξωγγρίήσς Ττος]αῖςιις οχ Ῥποει. ν. όορ. 

᾽Ασϕαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ θρασὺε στρατηλάτη. 

θρᾷ Ττοίαπος νὶσι]ες ἀεάεσεῖ ἵ Ἠεειοτα ἁῑειαπα, Ἐλεςί ν. 135 . 

Σφαλερὼ ὁ᾽ οὐ Φιλῶ στρατηγῶν πράτη.- 

Μττθγο «Ώασυ]αἴοΓθΠ] ἵη σασί ΟΓα8ΕΟΤΗΠΙ. ἀταπιαῖς Λεπεας κιιαάεηιῖ «Γη 
νὶσ]]ος. αἀφερυ]ατεητατ » αιπά Πεοτοι ἳ --- «απ Πηά αὖὐ Πίο Γες- 
10/1 Νικώτ), Ἰπαυϊτ ν. 147. 

Μικζτ᾽, ἐπειδὴ πᾶσιν ὠνδάνει τάδε-- 

Ψειδῖε νίοτας͵ Ἠεετοι Τ{οἵαπος τορατ. γὶρ]]εδ» απὶς εκ ἴδα οοἶοτιο (ος 

περ εἰσὶν ἐν λόχω» Υ. 149. Ὁπτ ορτίπε εερίτ Πες: ) νε]]οι ἵπιτα (τας- 

εοἵαπα τα ππίππεητα αυἱά αρίτατεπτ δρεεμ]σταπις πθηια εππ 56 ἀῑοῖς 

μη υπ αἆ οπηπία φυ{ἤσετε; Υειίτης νἰάε]ῖσει, Ἡε δρ Βερὶ ει ἵπιρετα- 

το” 

πο Ἕ μ)ἷὓἷὓἷ---
ὴ 

(34). Ψοευ]ᾶ. τὺε, Ποπίποαν ποβῖς. ἵπ Ωοίοπθ οοητεπηταπ ἔ1ολ6- 
«1 Ἱπάϊσανίι ῆ. κ. 9314 

Τῃν δέ τις ἓν Τρώεσσι- Δόλων, Ἐὐμήδεος υἱόο 

οιίας Ὠϊοιπεάος. πῖ] ππασπὶ {ποτατ ἆε 5ο Ῥο]Ηείτι5;. Ώοῖον,. αιοά 
τοςῖα νειετος ἵπ {ο (τὶοὶ πιοπηετιΠῖ, αἰτεῖ μὲν ἀθύνατα. 
ὑπισχνεῖτει δὲ πράξει ὑπέρογε». ΠΗΟΡΙΕΓΩΠ: 5εηυτής.. Ῥητγσα 1- 
η] ἀῑχίι Ονἰάΐμς, ηδε]ίειηφιιε Ώοίυπα. νἷὰ. δαἰνασμέμο ἵπ Ονἰὲ- 
αἱ Τί ν. σοο. πες ετἶαπι, ἴτα 5ηδρίςος Πηΐςσος οπιοπάατηγς 
τειασίατα 21ης Λεπ. ΧΙ» 346» αὐῖοις. ἀῑείτας επθας «οπιες 
Εωππεάες 

αμ» 



ΡΕ 8ΒΗΠΕΡ5Ο ΙΝΟΕΕΤΙ ΡΒΑΜΑΤΕ, 19Υ 

"Ατοτὶ Ίας «ρεου]ατοσίς Ραστες Λεπεας νε]]ετ ἀεπιαπάατα. ἡῥὶς «εττο ]οαυῖ- 
τας ν. 159, ρ αν. πό : 

Οὗτοι πάντ᾽ ἐγὼ δυνήσοµαι 
Πόλει πατρῴα» συμµάχοις ϐ᾽, ὑπηρετεῖγ. 

ἣοι /Ιᾷσμο Ἰῶίμῃ ΡεγοίςΗς ἄΙΠΟΥΣ: 5ίευτ αριά ΠΗοπεγιῃ Ὀϊοπιοᾶςς 
ει Ὄψγερες, 71ης) Νίδι5 οι Ἐτγα]ας, δυαπι 5ἳδί νἵττμτοια σαῖ. ρτασπιῖ] 
ταρυταπτες, 5εά οΏετι 5ε ρετῖομ]ο 5ρε ποτ πιοτας α]άαπα (3) Ὠοίοῃ. 
Ἠὶο ἵπ ἀταπιαῖο ῥεπΠΙα αἰεηίδειηπο τεπιροτε πηπ]τα 5µρες Ῥταθπιίο οΙα 
Ἡεςτοτε Ιοαᾳυμτη5. ταΠάΕΙΠ (Αεη. ΧΠ. 359.) 

ἄπις Ρεἰἰάσε ῥγεΓίη »ἰδὲ ῥύσεεγε γη, 

5ο ἁοπιπ αἲ αβίυταπι», Ἡτ αἆ ορια 5ε Πιπῖναπι σοπραΐο. Ἑταιι- 
ἀεπι», αιια πιοἰίτετης Ὠοίοι. ἱπτε]]σετε ἀοσίάεταπτί «ποτο., ας οᾱ- 
Ἱαοῖα τΤατίοΏε» 

Σοφοῦ παρ ἀνδρὺς χρὴ σοφόν τι µανθάνει, 

“Φορ]Ώμς Ί5τθ «ΟΠΙΠΙΘΠΤΙΠΙ 5Η ραπάϊτ, αἷοά ἴδιπος α6γο. Βα]]ατοτίοιας ας- Ρ ης ΡΕ αχ. ἳ 
αἳε ας Ώοδιτο Ρεττάἰυ]ηπι νἱάεη ἀεοιῖτ: ΓΠουμεγὶ Ὠοῖοι Ἡ. κ. 334 

΄Ἔσσωτο [ ὁ᾽ ] ἔκτοσθεν ῥιωὸν πολιοῖο λύκοιο 

Άγε λυκέην» ν. 459. Πίΐπο νὶάε αἰῖά εΠεςετῖτ Ττασὶοϊ Ὠοῖοι ν. 998... 

(4) Λύκειον ἀμφὶ) νῶτον ὄψομαι δορὰν, 
Καὶ χάσμα θηρὸς ἆμφ᾽ ἐμῷ θήσω κάρα. 
Ῥάσι τε χερσὶ προσθίαν καθαρµόσας» 
Καὶ κῶλα κώλοις» τετρώπουν µιµήσομαε 
Λύκου κέλευθον. 

1σ1μὲ ῥγοἷες δεΙΙο ῥγπεε]αγ Ποἱομίς, 
ΛοσΙπε ΑΝΗΗΣ γέ[ἐγέης, ἀλίηο ΙΠΕύΗ σε βΩΥΕΠΙΘΗ1. 

Τη. Ἠιαᾶϊς Ερίτοπιε», (ανἀοά εἶεσαπ «πτήτοα» Ρήηα]ώγ} ΠΟΠΙΘΑ ΡΙΠε- 
Έετεῃς, τί ηαπῖ ετἰαπΙ αηϊα ἀῑεΙα ταρίο /ή:σέο ποδίτο Ποιίςδει εκ- 

"Ῥομτε, εαπτεπίς πιαπάῖς εχριτρατυ») νδ. 7το Ἱαρίτς ἵπ Εάά, 
Τκοίόρως {μνεμίς, ἵπ ορπιο (οά. Νο. Το Ειηομίάίες: εοιτῖ- 
φεήόυΙη ατρίττοτ» Τγὸς Βιωμεβίάες. 

(4) δίε νετοι ἴσος επ]επᾶαϊς 5οπρτος εκ Οσά. Ἐἶοτ. εχΏήοιϊ ἴπ 
Εωγίρ. Ῥῆσει. Ῥ. 159. Β. Χώσμα θηρὸς οτι]ῖτ οεῖαπι α 58 6χΧςΟ- 
βίατηπι (Οἶατ. ο. Ἐομρὴς Ἐπποπά, «ιά. πι, Ρ. 3498. «Οἵπ- 
Ῥτοτυπ εφυῖτες ἵπ Ὀήµαγο ὑρς Ρ. 429. Β. βεδίᾶδδε ἀἰςιη- 

3 τος 



.οφ ο. Ο. ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤ ΣΧ, 

Αρπ Π]υὰ παρθένω ἠϊθέω τε νὶάετὶ ροτοται τοτγῖομ]ππης 6τ Ἠΐπο «ἴνοισα {ι- Α 
οἷες Οτηϊτὶ νεπατοςῖς ἵπ 71511. Λεπ. ΧΙ, 6795 Τεεῖε [,οησης τέχνην Ἰπάϊσανῖτ 
ποιµένι πρέπουσαν Ῥαδιοτα]. 1, Ῥ. 14. επῖας ορε Ώοτεοῦ Ρυε]]αίῃ τειτοίας- 
ταπι αἆ οὈδοφιίαιη οοβετεῖ: ἵπ 1] επί «ἄδοοτε «{,οησμς ἱτας]ῖτ, ο πας 
απὶΠί αμϊάσπι ἵπ Γτοῖαπο πη]]ίτο νἰάεητατ αὈςιχάα: Λύκου µεγάλευ δέρµο λα- 
Εὼν, ---- περιέτεινε τῷ σώματι ποδῆρες κατανωτισάμενος ὡς τούς τ᾽ ἔμπρο- 
σθίευς πόδας ἐφηπλῶσθαι ταῖς χερσὶ» καὶ τοὺς κατόπιν τοῖς σκέλεσιν ἄχρι 
πτέρνγε. καὶ τοῦ στόµατος τὸ χάσμα σκέπει, τὴν κεφαλήν. Άπες ᾖομςὲ νετοα 
ποῬῖς ἹπιεγρπεταπτΙς οπ]οπάαϊα ταρϊςί Ὦ οἱοπῖς., απειη», πατησα ΕπΙάυΙη, Γες- 
το Ἐμεςί πορῖς Ῥοῦτα ραμεῖς νειρῖρυδ, 919 -- 553 ΠΗΠΙΟΠΙ ρ]ηρῖτ αΓτοσα- 
ἴΘΙ1 5 ΠΠΙ 56 «ΗΠῃ δρο]ἱ5 γεάϊτυταη σ]οσίαταγ» Ὀ]γδοῖς ει Τγἀϊάλε οαεάς ῥεί- 
αοῖᾳ, οὐ]ῃ5 οπππο τοῦατ εταῖ | 

Φεπίοεα ὑπ ἱησιισ» βῥεώδακσαε [εσαοῖδης. - 

Θεά 1πάϊσπα 5υητ θοββοε]ο ει [ην {ράᾳ, Ύωαο Γτασίευς ἨΠεετοῃ εοπῖτϊθηῖς, 
Άεϊα Ἡ» Ρτοᾶ εκ 14 1ποµῖο Ῥανιοι Ἠοσῖης, ρταιϊσο η τη, τῖ Ριι- 

ταραῖ, πμποίαπι αἰ]ατατς ἩΠεετοτί 5Ἡρογ αάνεπτα 5περε Ττοϊρηϊ ἀεὶ- 
ἁσταὶ Έ Περί επ οχεγεῖτα Τητασίῖσο. ΎῬαδίοεΠι ΡΙΙΠΠΙΠ νὶχ αἰ]οαιίο 
ἀΐσπατις Πεοῖοτ» ἵαπαυαπι ἆς ατιπεηες νοτοα ΓοΙΠΙΗ. τρὶ {αι ἴαι- 
ἆεπι Ἰπιε]εχίε, 5ροίρα γεδροηάετ, πος ΤΠἩτασΙπῃ 86: πιπο αἰκΙΙο. Πθ- 
ας Ττοῖαπι Ἰπάίσοτο Ίμοςο «ἀρίαπσοτο, αι, εμίῃ γοςατς ταιπροτί 
ΏοἩ αἀνεηίδσοι, Πιης «ΠάεΙΙ Ῥο5ι ΓεδΗη νεηίτεις Ττοίαια δἡα 5οα5 

4οχ- 

τάς κράνη εἰκασμένα θηβίων Φοβερῶν χάσµασι. -- Οοάῖεῖ Ίδης 
Ἐ]οτοπεϊπί Ιεειίοπες αἰφποι ἵπ Έμερο., Ῥτοβαδίες ϱ]εταδαε» οἳ 
Ἡϊς Ἱ]]ο οποίανετο», {ποιμνας νιάθοτ ατα Πεονατάπι δτας1οδῖ 
τοπ σηΏίης {πργαίαία, ἈΠοςὶ νς. 4ο. ἰ]ίο δοπδίτασ, Οὐδὲν τρα- 
γῶς ἀπέδειξας' 5εᾳ. 1Πῦρ αἴθει. Ν5. 49. Σο) δ᾽ ὑποπτ. νδ. 73. λελειμ- 
µένοι (5ουϊθεπάμΠα, λελήμμένοι.) ν. 70: ἐμῇ Φρενί. {[ Τα ν. 03 
Λόχος κρυφαῖος τεσῖο Ἱορίτ «ποιον τας. Χριστοῦ Ἡ. ν. 93. 5ε- 
αυεητία φιμαεάαπι ΡΓοδίαητ ἵπ ᾖηήρ. Ῥμοεῦ. ν. 791. ] νε. 151. Τίς 
ἂν γένοιτό γ΄ ὥς δε ( 5ετὶρδοταῖ» ΟΡΙΠΟΓ», ὧλε γῆς εὐεργέτης» (119 {η- 
{0 δοπε[βοίο ῥᾳίγἰαή σε αδί{Σ }) Υ5. 16ο, Νῦν δὶς τόσως ἔθηκας εὖ- 
κλεέστερον' 6ἵ ν». ο81, --- λόγτυ δὲ δὶς τόσου μ᾿ ἔκούφισας 9αΠὰ 
ΙεςΠοποιῃ οκ ἆπορας Οοἆά. Ῥατὶσίπίς εποτανῖτ ειπα (ἶατ. /αο. 
ἁ]αγαοπίας ἆπης { κογε ἷε Ι. 4. ες πο. Τ. ΙΧ. Ρ. 47. 
έαιτ ν. Ζ57. Φιήρ. Ε]ες. 1909 6ἵ 5αερίι15 αΗδῖ: ὁὶᾳ τόσως εκ ε0- 
ἆθπι Οοά, θοηδί ροτοτῖτ ἵπ ᾖωγέρ. Μεάειε ν.΄ 1191. εἲ ὁ)ς τό- 
σως δὲ πτλείονα ἵπ Ώπσπι. Ἱπεετίαε τας. ἵπτετ ῬΒαγποσίαπα ΡαςΠε μ]- 
Ππιο.) ν5. 169. Χρυσὸς πάρεστι; ---« Ὑδ. 18Ο: πρὸς δάµους. Υ5. 903» 
Κάκεῖθεν ἥσω. --- ν5. 9059 πλωπικοῖς τε βήµασι. ν5. 930) σύμβολον 

σα» 

σς 



Ὁξ πΗΕςδΟο ΙΝΟΕΕΒΤΙ ΡΚΑΝΜΑΤΕ, 1σ4 

Α ἄοχιτα ἀε[εησαπ, ετ ἀε[επσηπι ἰπῖ, αμαπἀοφμ]άεπι ία, αιὶ Ίπφιαξατ, (τας 
αἱ ταπάεια 659οπς ἀερε]αμάϊ,  Λά Παπο ππασπ]]οφιεηείαια οπι ποτ ἵπαρις 
τηδείσης ἀῑκίδδει, Που ἔπΙοΠ αικΗίατοτεπι, Ώεα παίαπι, τειποτο τορε]- 
Ἱοπάιπι. νἱάετϊ, ομῖμς 5οἷα ριαεδεπιία Γογπ]άίποιαι ἠοίδιις ἱπομτοτοι: ΌΠο- 
τής αατειῃ νἰσ] μη» 5ἳ που ας ααχ]ίατειῃ» ἱπδίατ Ποδρίεῖς βαἰτοπι Βμοσυπτ 
τοςῖροτο 5Ηαάστεῖ» ΙΠΟΧ Ἱτεταπῃ Γοῖῖς5 ἃ 5ε πιιπατιθ ἩΗοστος, μΠςας 56Π- 
τοητία οοἰ]αιάατα., Πες 5ς ἴαπομαπῃ 5οεῖππῃ τοοςρτΙτπῃ Ρο]ΠςστΙτ» ρᾶ- 
ετοτῖ, αιεπι ραμ]ο απητο ἁεδρεχεκατ, Ἰπάϊσίο. πποτυῖα», ατ 5ς[]ςςι! ΈΠεδις 
αὐχοίς ατπηῖς., ετ ε]γρεῖ 5Ρ]επάοτε 

Οκ ϱ/Φε/Η1Θεγέέ αοἴομὰ ἐπ αεέο ᾖοςδς. 

ἨἩεοτοτῖς ππαταῦῖ νοτδα 5υπέ Υ. 339: 

(ς) σύ τ) ἐὖ παραιεῖς, καὶ σὺ καιρίως σποπεῖς. 
8 Ὁ χρυσοτευχὴς ὃ) ο-νεκ ἀγγέλου λόγων 

Ἓ]σος Ὑαρέστω τῇδε σύμμαχος χθον/. 

Αά ἴδα «ποπ. ΡΕΙΟΓΙΙΠ ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΓ. 6τ Ἡοοτοτῖς 5εεύτας, Ἰαπάος αοοϊηῖε 
Ἐμεσο, «απαααπ Ώεο: τητε]ατῖ. ομίας απίας Ρταεξεητία, Ειεῖ]α ἀεδε]ατῖς 
Οτασςῖς, απτίαααπ Ττοῖας «ρἰεπάοτοπα ταςιῖτηετετ. 

Φατῖς Οἀΐοδα Ἡεετοτίς ἘΤτασϊοϊ νίάεδαταγ αιτοσαπτία» 5εά ἴ]]απι τβ- 
ΦπεΏ Ἴοησα 5µρετατ αὐξ Άοια Ἡτ Ρτοᾶῖτ ἵπ 5εεπαπι ταιτῖα οσἱοτίοσα5 

πηῖ- 

σαφΣε ὁ) ἔχων (Ἱ. δ' ἔχων σαφὲς αποᾶ. εκ ἆποδι» Οοάά, ρταεροε 
Παγώλοηίη Ρ. 46.) ν». 5309. ᾽Αχαὼν Αρη. ν». 559. νι δὲ θάρσος 
ει ἴπ απϊσιτορΏε ν. 96». Ὃς ἐπὶ πτόλε. αὈἱ νισατηπι πῶλον πὓ» 
αυτάιμη ε5ίι 

65} ἵπ ΠΒ ἀετετίος εσι Ιεοιίο Σἰργ. παρέσται, 5εὰ ἵαπ Ἆος αοτα τος- 
το εοπἶριος Γοεα εχΒίδετ νς. οό7», Καὶ γὰρ σὺ ποίµνας δεσπόταις 
τελεσφόρους" ν». 97ο» Οἱ χρὴ γεγωνεῖν σ’ εὐτυχοῦντα ποιµνίων' ἵη ν». 
ο77 5 τήδε γή. νδ. 280: εἰς Τροΐαν. ν9. 399, Εστῶτ᾽ ἐν Ἱππείοισι Θρη- 
κίοις ὄχιοιο. Ὑ5. 993» ζυγηφόµον. νΝ5. 3100 ὤπλατον. Υ5. 313. ὁμαρτῆ» 
ρηκίαν στολὴν ἔχων. 5. 3179 πρὸς τἆγαθά. νο. 353, Ἓθρωυε λαί- 
Φη. ν5. 3340 Τροία Φίλος. ν. 327. ᾿Ορθῶς ἔλεξας [ Ἆος Ττασϊεῖς μςῖ- 
εατΏ: δΗΗΠ1. Ὅρα ὡς ἀτέζειο, πο φἳδὶ αιίάσπι {ροε Οἶατ. Εεσελές 
ηυπς» ΟΡΙΠΟΣ, αἁρτοδασεῖ ] ν». 329, οἱ σώζοντες Ίλιον πάλαι. Υ5. 339 
τοὐπιὸν θεοῦ σέλας. [ν». 333: ββοηδρομεῖν ο ἵη Οοἆᾱ, ετ τοοτο Ἱερίτις 
γ. 419». Ἠος ἴΙΠΕΗ Ίοςο (οηδρόμον Ῥτηεδήτετίτ, ] ν5. 347. ᾽Βτλάώσθης 
Φιμυγίαν πρὸς αὐλάγ. Ν5. 356 κεις διφρεύων. ν5. 384. Παρὰ πορτά- 
λων κελαθοῦντας. 



ἴσά «.ἷ.. 6 Ν. ΡΒΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤΙΣ, 

επ], αἆ ουῖας γέρος Ἠε 515 ΦΥ αὐἰάεπι σι αεφιῥαράγέ: παπι Α 

2421 Ζε]]σίογες σἱσ{1, ζίᾷς ἠὶο ῥγζεσμπαμίος [εεῖ. 

ΊΝααια (ΦΙΠΕΠ απιαϊαπα ἳδί ραε[]απι Αισαπτμόπεη ΈΠοςιις σαΠσαπῃ Π]ΐςςα Π]ο- 
τας Γαϊοτητ, αποά ο Ραγῤεμίο (6) πονεαπημ5, αἲ Βε]]απ ϱΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑΣ 
ΒογτΠίσμπα: 5εά ος Ποη αἴἶαπα 

Ίδια {η ζεσίοπες α[]ανἰρεί οβίγέεε 
Οςὲ νεμίες [οἱ 

απϊ οαυίάειππ ος ἵπ ἁταπιας ρ]οπῖατῖδ, υπίσιπ πδὶ ἀῑεπι φατῖς {ΙΤ 
αἆ Ἰά ΟΠΊΠΕ εοπΠεϊεπάμπι, αιοά ρε 5ο]άο 4ππος ἀεσεπι Ρεγβοετε ηοΟΠ 
Ροτμΐςεει Ἠεετοτ. Ἡεετοτῖς. «χεερτης αδρειτίπια οτατίοπα, εὐπΠ φατῖς αρτᾶ 
τεςροπαΐεσει αἆ αςςιισατ]οπὶς Ἠεοίοτεας 5ἱηπρυ]α εαρίτα, ἴπτάε ο μ]άεπα. τεπι- 
ΡΟΥΙ 5ε ἴπΠΙΕΠ γεηίςςε ἴεδιῤτΙΓΣ εΠεοτΙΓΗΠ} εΠΙπα», Ἡῖτ ΙΠο ἀῑε δἷτ οἨΠ (ταε- 
οἷς ἀερε]]αταπη» 5εαφμοπτῖ ἀῑς, το «οπ/εοτα» ἀοππΙΙη 5ε αδίτυτωπα. Επ τοτί- 
ἆεπι Ῥαεπε νετρα Εγτρορο]πϊςϊ Ιδιῖμς Υ. 449. 

Αλλ’ ὕστερον μὲν ᾖλθον" ἓν καιρῷ δ) ὅμως, 
Σὺ μὲν γὰρ ἤδη δέκωτον αἰχμάζεις ἔτοςν -: 
Κοὐδὲν περαίνεις' ἡμέραν δ) ἐξ ἡμέρας 

(7) Ῥίπτεις κνβεύων τὸν πρὸς ᾿Αργείους Αρη». 
᾿Εμοὶ 

(6) ΡαγΛεμίο αποῖοτο π. Ἐ. Π. 6, 36» Ὀε]ο ἜΤτοῖβπϊ «οοττο, 
µετῄεσων αὐτὸν οἱ βασιλεῖς ἔπίκουρον" ἡ δὲ ᾿Αργανθώνη», εἴτε δὲ) ἔρωτα» 
- εἴτε καὶ ἄλλως καταμαντευοµένη τὸ μέλλον, βαδέζειν αὐτὸν οὐκ 
εἴα. ἙἘαϊσπι ἴ]]α Έοιδας πποτατί νο], αποά 5η5ρίςσατ Ῥοτμίτ εκ 
οἵπου]ο», ΙΠΕΠΙΟΙΙΟ ᾖδσιμίο ατ δελοί. ἵπ Πο. ἩΠ. κ. 435. --- 
η ἰδὶς Βαγ{ᾖομὲ µετήεσαν αὐτὸν, ΠΟΠ πτίαιε δἱρπίβεαι 1196/14 
εἰ Έοσες, 5εά Ἐπεσιπι ὤγοεσείγεγιηέ Ῥπαπιας εἴ Ἠεέτοι πηὶςείς 
Ἱερατιοπίδις; ἆαᾳ αὐίσας νἱά. ἘΠεςδί ν. 491, εἴ ν. 037. πδί σας, 
Πζγάομίο, Ῥ. 48, Ίπτο Ἰαμάπιαπι «οάᾶ. Ίες. Ιεετοπεπ πάβγπιας 
Ττηροεάϊῖα Χριστοῦ Πασχ. Υ. 1376. ἀλλώ σ᾿ Ἕκτορος Πρεσβεύμαθ', 
οἵτε µυρίαι γερουσίαι Ἔπεισαν ἐλθεῖν» καπικουρῆσαι Φίλοις. ---᾿Ὁδι 
Φ/εβἠ. Ἀγσ. πιεπϊπῖς "Αργανθώνης, Ῥήσου Ύγυναικὸς» ᾖἴ.. ΕΠοῤεπίς 
οοπππιοάυπη ταςοτάκΒατας σαι) ἵπ «Ὠϊομγς. Ῥετῖες. ν. 399. 5εἆ 
ΏοἨ γἱάϊτ εκ Ιδεῖδ, Μυσοὶ --- ἀπὸ Μυσοῦ υἱοῦ ᾽Αργανθώνης τῆς γεν- 
γάΐας τῆς Ὀρεσιβίου, Πηθηάοςῖ, Ίαες εβσεηᾶα επεετα, ᾿Αργονθώ- 
γε Ῥήσου γυναικὸς, τῇ: Ὄρεσιβου. Ἱρποῖο ραϊτὶ ΠΟΠΙΕΠ Ιπιρο- 
θυ]5ςο Ῥυτεπῃ οοηνεπῖεπς νΊτας γεπαττεῖς Ῥιε]]αε. αἴπε 5οἷο απιο- 
το νεπαπάἰ Ῥετοισδα Ποππίπος απῖς, οἀεταῖ, αἶαΙπ ρυ]οεγῖπιιπι 
Ὦ Πεσυπη σοσπονίδδετ; ἴπ ποπ εἴ αγ]νίς ἀεσεῃς, τὴν κατ) 

οἱ κον 

-..... 

Ω. 



ΡΕ. ΆΗΕςΟ ΙΝΟΕΠΤΙ ΡΕΑΜΑΤΕ. (οφ 

Α Ἐμοὶ δὲ Φῶς ἓν ἡλίου καταρκέσει» 
Πέρσαντι πύργους, ναυστάθµοις ἐπεισπεσεῖν» 
Κτεῖναί τ) Αχαιούς: ϐ' ῥτέρᾳ δ) ἀπ᾽ "Ιλίου 
Πρὸς οἶκον εἶμι. 

Φεὰ ἩοΙα ΠΠΠΙΘΠΙΟΓ, Ττοῖα Πβεταα Ρροτίομ]ο, 5ρο]ἱίαυα ὨΓής σοἩ566Δ- 
εἶ, ψε]]ε 5ε ἀῑεῖτ Πεοτοτο οοππίταταπη η Οταεοίαπι Ρτοβοϊδεί, ἰς αι 
Τεπο ετ ἵρπε ρορυ]ατετυς ν. 471: 

Ἐὺν σοὶ στρατεύειν./ήν ἐπ᾽ ᾿Αργείων ζΜ5.) θέλων 
Καὶ πᾶσαν ἐλθὼν "ελλάδ᾽ ἐκπέρσαι δορί. 

Οωαοσοτπι Γοτητιάίπεπι Ιπ αἱ6Πο αποαίο 5οἱο ΡΙΡΠαΠΗΗΠΙ ἄεσοθιῃ αἴ- 
ΠΟΤΙΙ1 εχρετἰπηεπεῖς εἆοοτα5 Ἠεοτος, οππῃ α’γοδαηῖος ἀῑοια τοβΙῖαδσετ ΡΠΙ- 
]οδορβῖσα πιοάετατίοπε», ΤητασεπΙ ταΠάςΗι Ιπιετορατ, αἴα ῥαττε νε]τ ουπι 

Ὦ ους ἵπ Ρταε]ο «οἱ]οσατ: Ἠϊς τοᾶῖτ αά Ἱπσοπίαπι μεις; αἆ Ἠεετοιίς 
τεσηαπι τηταπάαπη Έισετα 5ε νε]]ε οοῖοτῖς οΙμΠη εἰσηίβσαι, ετ 5οἶαπῃ ρὴς- 
Ώατα: αιοά οἱ δἱδί ππῖπας ἴ]αά ἆἁεοοτάπι Ππάίσατετ ἨεετοΓ., αἀναιδι5 
ΔελΙ]επι «οεἴετοδᾳ!ε («ΤαξςΟ5 δε ὉΠΗΠΙ οοἱοσατετ ἵπ Ρτῆπα αςίε: ἴαπι 
4ητο ἀἰχείαι ν. 451, ' 

Ὑμῶν δὲ µήτις ὠσπίδ' αἴρηται χερί. 
οἱς 

οἶκον δίαιταν καὶ μονὴν ἀπέστυγεν» πουίτ Ραγιεμίης. 

(7) Ῥίπτεις Ἱεσεπάμπι Ῥτο Πίπτεις, ΠΠοΟΠΙΘΤΗΠΕ Οαιιδεις ια ο ές 
σης ΓΗ Ιοίγε ο ἰ«{εσάρηη, ἄει μον. Τ. ν, Ρ. 195. ος Τὲ. [Ἴοηη- 
{ένο πἆ Φεᾖοῦ, ἵπ «4γιοβή. ΤΠ. Ρ.5οο5. Ἰοιεια γἱγ οἰαξῖσ, 

ς 1. Τ.. «4ὐπετολίμς Ίαπο «Μοφια τοϊεοῖσσοι «οἨϊθοτΙΓαΙἩ, ασια Ίητα 
ΓεΠοΙεη νοσαῖ Ῥομ]. Ἠεσίί. Ὁπαπι ἵπ ν. 449 Πτοταπι Ἠπ- 
τανῖ εκ Μ5. 19ογ. ἵπ αἲο ἀεδία νδ. 49ο, αὓ αἷῖα ΓοὐδΠ πιαΏα οκ 
νὶεϊηϊς Ειοθδ. Υ5. 494. 5ετναπάμπη αιιοά γη]ρατατ σὺ ὃ ἐγγενῆς 
ὢν» --- 5εἆ ν5. 413 σοπρεπάΙπι ρηῖο, Οἱ ὃ) οὐδὲν ἡμῖν ἓν γένει 
πεφυμότες" Ἡὶ ἵπ γρ. Δἱο. ν. 0ο2. ΠὨΏἰοπευσεπέ ἵπ «οὗ. (00. 
Ῥ. 5ότ, οἵο, --- ΝεΙίοια ἅπι να]σατίς (οἆ. ΙΡ. ν5. 4ϊό, Οἱ ὃ) ἔν θ' 
ὅπλοισι» καὶ παρ ἱππείοις ὄχοις. Υ. 491. κατ ὄμμα σὸν λέγω. ν5. 331, 
Φόνος. Νδ. 449. Σὺν τοῖς) ἄὔπνος οἶδα τλὰς πορπάσµασιν, (θα 
Ώοο νοατςιι Πίτου επιάϊτοταπα νἰτοταπαι Ιπάϊςία: δαὈϊθοτ τελεία στιγ- 
μῇ νοεῖ ὀρίσματα», 56ΠΙΡΕΙΕΠΙ» Οὐ), ὡς σὺ --- Οὔτ' ἐν) ν». 455, 
µόνον. Υ5. 477. νομὸν τὸν Ἑλλάδος. Ν9. 479. ἀριστεῖο. Υ5. 403. λό- 
Ὕος Υ᾿ ἦν. Ν5. 496, Τί δω): ν. 5ο6. πυλῶν παραστάτᾶρο Υδ. 6159 
πλωπικὰς ἕδρας, Υδ. 5142 ἀμπείρας. 9. 561 εἰσπαίσας. 

ο 



156: 1. 6, ν. ΡΙΑΤΕΙΠΕΣ 6ΑΡΌΤ ΣΧ. 

(ία Μς5. ΕΙοτ. Ρίο αἱρέτω") Βὶς ν. 488, 

Μόνος µάχεσθαι πολεµίοιο, Ἕατορ, θέλω" 
Εἰ ὁ' αἰσχρὸν ἡγῇ μὴ συνεμπρῆσαι νεῶν 
Πρύμνας, πονήσας τὸν πώρος πολὺν χρόνονν. 
Τάξαι μ’ Αχιλλέως καὶ στρατοῦ κατὰ στόµα.. 

Δίασο τήπι ΤΠοετος.,. Ὠἱοπιθάε, ΤἼγδε «οΠαιπάαῖς., Ἐ]οςί ρίεπιη ας- 
τοδαητίας ΦΕΓΙΙΟΠΕΙΏ κἰ]επῖο Γείαταπς. αὖ- εχετοῖτα; τα[ῖαιο 5ερατατιΠα 
Τητασΐθις ἱοευπι αάδίσηαι, αὈὶ «αδί5 Ροβΐ. ποείεπι ἰδιαπι εχίσεΓεπε 
α]ετῖ. ") 

ΟἱαγΗ1η. ἀταπιαίς Αοιηπίς «οπάϊταπι πΠοι εἶπε ατβοίο, αιιοά΄ ατιῖσίε 
{Κ. Ρ. ΒγΙΗΜΟΕΜς ἆθης οοπ. Τήεσίγο ἆος Όγες Τ.Ιν, Ῥ. 401. ἁςάς- 
σοἵαπιτ ἰπιεγνοηϊτα 5ο ἸΤπετνα ει Αἰαχαπάος, ττ τθοῖο δάΠ. ᾖΡόΙ{0 
Παῖτ  απἰπιαάνοιδυια ἸΝνΕςςο]], ΠΙ, Ῥ. 199. 193. Ίεαιε Βωγίῤίάες, Ἡε- 
ἀπ δοββσοίες, Όεαπι ἵπ 5οεπαία Ἱπιγοάμχίθοι ἵπ. Ρατάε ἀεοιριεπάο 
τα. ταχρίτος- πιοπάασεια» ΊνΗπείναε {70ππεγίεσς, εἴ δορηοείθαε ἵπ ΑΛία- 
«6 ἀἵδρας εσι τατίο. Ἠσῖας ἁταπιαής Ροΐξτο ΝΤπετναπι Ποπ. Ἱπεπάασεπι 
ταΏτάπὰ. τερταςδςηταϊ » 5οά ππαΠευτῖτος επατταηζειη Πα Ποδί Γογί- 
ἁαπάὶ ντταῖες», (αιδας ἀῑεῖα Ἱοπιήπίς ποα «οπγεπίυπις ) ταπάεσ., αὐ- 

Ρας 

(86) Ία Πῖς ἀπδίτπτετ ὑμῖν, 5εὰ Ρρετειιασῖς ὁρμωμένους τεσΏτιϊ, Ρτα: 
ἐρωμένους  αὐοὰ Ἠϊπο αεπαπ ἵπ Ἠΐ τεδης. εχετοϊτατί Ετοσυπεησ» 
αι ΠοιΠξ ὁρμώμε-ον οἳ ὡραημένον ἵ τα]ίοις α[αιοεῖες. τερεΏτί: 0] 
τοσία νυΐσατατ ἵπ ΓΡαγέρ. ΗΙρροϊί. ν. 1159. πρὸς Φόµους ὁρμώμενον 
ΜΙ5. Ἐ]οτ. ῥταείοτι ὁρώμενον" οὐαπτ απ ος ἀῑ[ετι αὉ: ἐρώμενον: --- 
Ἐκ ος α«ποαπε ἶοςο Ἰίαιοι, Ὠϊοπιεάεα. Ὀ]γοοα εοπητατΠα ΘΙΟ5 
αητάπα. Ἐ Περὶ ἵπ 5υα οαδίτα αγετιδδε, ΠΟΠ εΓΙΙΠ: θεα σεγη {[ε- 
{6]Ητ, ποιῖς ἵα Οπ]σεπι Ρ. 31» νετ ἘΠεςί 708. απο ἀϊοιπιις 
ὄχηια πωλικὸν Λαβόντες ἵππων ' 5εὰ Ἠῖ «αἴοφιθ» ΊΠοίε δοτῖ- 
Ῥεπάί Ειρίάςο , ἐὔιος φοῖο5 ἀεεσηατ οσιεπάϊἰτ εἶατ. Γήεαι ή]. 
ὮὌε ουττΙ «οσίτιπῖοπι Τγάϊάσα τειταχῖτ ΓΠοηπεγὶ ΊἩπεινα Ἡ. κ. 
5ο ---5οο. οπῖ Ῥτοραβί]τοι Πησίτις Ὀ]γδοες εα!πο5 ατοι Ῥτορε]- 
Ίομ». αιία πο δοητίσαα οπἰάσπι εκ Τητασίοο οπτΗ σλρετο εοβίτα- 
νεταῖ. ἳ 

Ιω 5ης οαρε(νῖς οαβΙγΑ γένεοΙΗ5 ἐφίο 

ΙΠὲ Ὀ]γοςες ν. 17. ἨΝιαδαμαια εζηλαίης Πιτ αρπά ΕΛΕΥΙΗΗ 
πποΏτΙο» 6ετ πο Ἡο5 απ]άεπι Ίετοας πῖσί Ἀ]ποτνας πιοπῖτα εηιῖς 
Έῃοςὶ νε]ατ ουτε Ίο. «οπῖεπαϊτ ἀοοτῖ. [Λῄσοίσπως ΓΕΥΕΓΕΙς 
ἆωης ᾖος ΙΗειμοίγε «ξ «Ιεγαίκγε ἆξ ᾖ «4ο, ες Γμο. Τ. ΝΙΙ» 

Ρ. 987. 



ΡΕ ἘΕΗΕΞΟ ΙΝΟΕΕΤΙ ΓΕΒΑΜΑΤΕ. χο 

ΤΑ ὃς πνεσαι, Ὀ]γεςί ετ Γ[οπιθάί, πεο πίτα, αἁλαιτίσοπι ἵπ οῬττιήςπηᾶο 
ἛἜλεξο, σαεὶδοίπιας 5ἳδί σας Πο υπῖςο. 

Ιπάϊςα Όεα Ποι ερεπῖες Ἠετοῦς αριά 27οήΠΕΥ; αάνεηταπ Ἐλοςὶί 98- 
ἁεπιαπε 5εραταϊαπη αἩ εχετεῖτα «οβρΏονεταηπτ εκ Ὠοίοπε:ς Τταρὶοϊ νετο 
Τοἱοπ απτο εαδιτῖς ἴαπι οχῖείατ, αυαπι Άμεσα αὖ αἨα ραττο νοπίσετ αἆ 
Ἡοοιοτα. Π]μά αὐἴεΠ1» 5α6ρε Γεγεπάμπι 1η Πΐ5 απιίααῖ Ρροῦπιατς, ποῃ 
πάθο Ρ]εείδᾳπε πίτα ψΙάεβίτς, ραμχῖ]ο «τοπηροτῖ ΠΠΟΙΠΕΠΤΟ, αὐο ΙΜ- 
Ώδινα» Ψεπετίς [αεῖεπι πιεηΏῖτα» εὐπι Α]εχαπάτο Ἰοαμοσαταγ. : «οπ{εεῖαπι α 
ΤἘναιάε Πηςδί ΊΠεςί «οπταπΊαΙε σαθάεπι»Σ «Πο αὖ [γε αὈάμοτος. 
Αἰοεχαπάτυπι {ταπάίδας σιῖς αππο]ίτα Όσα. πιοχ αιππῖςο τοιταηίς οὗ {π 
κοερῖο» 

(6ης ο μία οὔεάο ΚίΜε οῤέώίπε [εηνὲν 

ἍὍ νο). επ. ΙΧ, 954.) ὶ5 νατοίς εδα:, 

(8) Ὑμᾶς δ) ἀὐτῶς τοὺς ἄγαν Υ) ὁρμωμένους» 
Δαερτίου παῖ» θηκτὰᾶ κοιµίσαι ἔφη; 
Κεῖται γὰρ ὑμῖν Θρήκιος στρατηλώτης» 
Ἅπποι τ᾽ ἔχονται- 

Πις 
ο ο κκ μμ ο, 

Ῥρ. 9857. 989 --- ἵπ Πϊαᾶϊς Ἐρίτοπια, Λέπάῶγὶ απαε ἁῑοϊτας, ν. 7.5, 
1η1ο οαπάσγε ήεπίες {νετδας Ἱπτετίεοτας τεοτε οπητείτας ἵπ 5.) 
«άγασες (1. Της) εὔωος γβΙΗΠὲ, ζμος πες β;αεεεάενεί Γή- 
3159 (9ο Μ5.) Νε βοςρεὲ νο]μογὶ οεγσε Μβεγάγε ᾳρίέα. {ο- 
3Ἠόγο ῥρίηδυπτυς Η. κ. 437: 

ο Λευκότεροι Ὑιόνος» θείειν δ᾽ ἀγέμοισιν ὁμοῖοι. 

Ὁιμὶ οα/άσγε 14γες ΟΠΙΟΙγΕΜΕ, ογεἰζάς σἨγαςν 

7ηγρι]ίο Λεῃ. ΧΙ, 84. 5εἀ σοευπάιπι 10γὲ «δεᾖο]. χιόνος δύνωταί 
τι λευκότερον Ὑίνεσθαι, ἀνέμου θᾶσσον οὐδέν. ΊΝεφιθ., ορίποΓ:, ἴῆ- 
νοηῖαπιις ἵπ ΠἨ]πάο 0ηεγέ νε] Ὀάψοσεα, }Ίπεεμιε βοίδης νεμίουν 
Φ/αμίΗὲ ν. 795 ογεάζμε Ρε ῥησενεγίόγο γεΜί09ν {γρ . Λεπι 
νι, 8ο7. ΧΙ» 845. {ρδῖης ΔεΠΙ]]ί5 εαμῖ 10Ηεγο ἅμο πνοιῇῆσι τε- 
τέσθην», Ἡ. ΤΠ» 149. ἀελλάδες οἳ ἀελλόποδες ἵπποι, Ἰμιοίαμ. νἱὰ. 
Ἐ. Ἡ., Ρ. 5οο. (αἱ ήπασμις φοτῖρδοῖαι, Ἡτ ΡΏτο» --- ἀλλὰ θεόν- 
των Ἰσανέμων Νε] Ισ ἀνέμοις" ΠΟΠ ὩὋς ἀνέμων, αι νυ]σατα ἵπ 
Έταρτη. ΟΧΧΧΝ. “ΑεΠ]εῖι Ἰσάνεμον ποδον αι Εν. 1ρΗδ. ἵπ 
Απ]. ν. σο6. Ίπ εἴῑδάεπι ταπεη (μμ. Ἡ. Ὠϊαῃπ. ν. 94, Ῥαπ Όσας 
ἀεάϊτ νεπαττςϊ Θώσσονας αὐράων αχυνοσουρίδαςο,. ΏΠΟ5 γεηπτς νο- 
Ιοίοτες ἀῑεαε Ππο]μῖτ πας εῖο ἀῑχίε Θώσσονας ἑρήκων» 

3 Η. 



-ποθ στ ωτες Τ. ΏΙΑΤΕΙΒΕΣ 6ΑΡΟΤΧς 

Ἠὶς «αδίτο Ώεα ν]σί]απι αάνεπτις αἁπιοπῖτον απηίςος. 51195: ἀεεειε: πος Α 
ΠΠΙΓΑΓΘΥ, ϱχ Ὠοίοπε οοσπίτα [εδδοτα ἰδεῖις ποοτῖ πη]τατί, Ὀἱγοεπι 5ο- 
Ίππι Ῥγαθοεηείςαίπιο 5ο Ρετίοι]ο Ῥοϊιίδε Πδετατα: 5εά νυἱκ Ππτε]ήσρτοπι 
αιοπιοάο ππαπίδης νἰσίαιη εἰαδί Ρροταετίητ απΠΌο, «πι 6αΙο5 Ἀμεεί αἱ- 
Ὀοάϊπε αγάεηϊτας Ι]]ῖπςο ανογτεγεΠῖο Ἠϊ5ί Ώσας Ροϊεπιϊδίπα πιαςΏίπα αἆ Οἱ1- 
πία 5υ/Πςετοζ. 

Ῥεισυπι Ὀχαπιαίς 686. νΙρί]απι ρατπι δεπίςἹοτο», Ρα Ὀγοοί «οἩη- 
υουεπάμΠ1» 

Ἡμιχ. Ἡ σὺ δὴ Ῥῆσον κατέκτας» Ὁδ. ἀλλὰ τὸν κτανοῦντά σε 

Φεμ]ο Ποπ ορΏπιθ τεπΠίαἴΗπι Ῥ. 196», ΡτοραδίΠτος ἵπιεγρτείατας Οἷας, 
Πεσιῤίηςς εά νἱσ]δι5, 5ἳ πονεταπτ οῬιτηπσαίαπι Ίπ τεητοσῖο ΤἩτασυπ) 
Ἐερειῃ, νετθᾶς αἰοπιοᾶο «οπνεπίτ ό9ι 

Αλλὰ συμμάχους ταράσσει δεινὸν ἓν νυκτῶν Φόβω. ' } 
Νο- 

1. Ν. 819. 9ο] εαϊῖο5 νεητῖς, οτθἆο., νε]οεῖοτος ἀϊποται αἰῖ Ώγιη- 
ΠΠ 9ο] δετῖρεῖτ, ἵπτετ ἴσιον αιῖ νείιτ Γομεγέ νηὶσαπτωτ, Ρ. 1ού, 
Ἐν. πιρετας» ϱὉαπα ἀεδειπις «]ατῖς. ΕΥέςί0 

καλὸν ὁὲ περ χρο λάµπεται ἔσθος 
” ο) ε 

Λεπτουργὲς πνοιῇ ἀνέμων. ὑπὸ δ) ἄρσενες ἵπποι. 

ςο]ῖς θιίαπι ὤρσενες ἵπποι 5υπῖ 5απε ποτὶςοϊπηϊ» 5οἆ ἴδα, πνοιῇ ἀἄνέ- 
µων» ἀαπι απὶδ ποδί ἠπίετργετεῖΗς», 5η5ρίσαςοτ εφιἰάειη ἀεάίδεε 
Ῥοξταπῃ : 

ἔσθος 
Λεττουργές  πνοιῇο ὃ ἀνέμων ὑπὸ θάσσονες ἵπποι. σς 

Ἠϊς Ἱεοις., ὑτὸ Ιπ πολὺ «φἩοφιε ππωτππάυπι εἰεραπτες ηδρίσαβα- 
τατ 7ο. [απαοίας. ΙΒ δα {αεϊαπε αἆ Βοδί ἁταιπα, ἴπ οᾳ5 Αειυ 
ααστο ἀεσιϊτηῖτ πος (Θοάεχ {7ογεμί. 

(ο) Ου]πιί αοτς ἰπίταπ τεεῖε Πσίτ ἵπ ν. 77. Πωγοοπίις «ην 
ες ευμοΐγες ἄε Ι111εγαί. ες. Τ. Χ. Ῥ. 398. 

(το) 8ἱ ςοτὶρεϊτ Ῥοδτα τολεµίους, αιιοά αάάῑτις, Μηδὲν δυσοίζου πε- 
αυτ αχρ]ἰςσαῖ: ΥΘΕΡΟ ταΓὶς6!Πο ερεείεπ «οποίΠατ δυσοίζων, /130- 
1516 [εγεῃς, 5ηρῖα Ροίταῖα ν. 7245 φἹοάαμε Ρταεσει {1εςγεβίως 
Δυσοίζου. Ἡπςο Ἀ ος Ιοουίῃ. ἀπδίταπιεγ ἵΑΠΠΕΠ, νυὶπὶ ἀοοι τετι- 
Ίετιπε, 6τ π]το πηασίς αἰϊοπιαπι (επεμέὴ «Κουμαμ. ο ἱεπίδῖια 
παταίοπς τεβηρας ἩΗεδγολίαπαιη» ἶΏ Δυσοίστου» οωνιζομένου » καὶ 

ἄγαν 



ΡΕ ΒΗΕςΟ ΙΝΟΕΕΕΒΤΙ ΡΒΑΜΑΤΕ. τος 

Α Ἱονθιαπι αιἰάσπις Ρτορε σᾶδιτα παεςος γοηῖθδε» 5ρθευίατούοςς Ίσηοταςςα 
ταΊηςἩ. επαποππ. ΕΠεςί 5απριήπε εἱηρυ]ταητεπα » πιφΏΙ[εδκΗη ο5τ οκ ν»9. 745. 
(αιοά νἰάϊτ ετίαπα Ρε») εἴ Υ. 755, αιἱρῃ5. τεδροπάσπε αά Ιαπιοητα 
Τηταςῖς αὐτίραθ. 

Πίς, στανῖτες Ίρδε «ποφ"ο Υ]πετατμδ» Άοια απο (9) εὶς 5ΗΠὰ 
Ἱπ[οτιαπίαπι ετ ἁοππῖ οπεάεπι ΙαπεπίατΙ, Ἡτ Ῥτήπαπι ἆᾳ εἰαάϊ α- 

τοτε ἀμβίταςδο νἰάεατης» «απ (Οταεεῖ ἵπιρυτατ εχρ]οταιοηίδας «πογας 
γ. ὃομ.- 

(το) Ἡνίοχε Θρηκὸς, τοῦ πακῶς πεπραγότος» 
το ΜΗδὲν δυσοίζου πολεμίους ὁρᾶσαι τώδε. 

5οά οπι νἰσι]οις Ῥτοριος ο[ιείαπι περ]αστΙΠα Ἱποτίεπ ἵεοτος πῃα- 
τετήτ. ΟΠΊΠΕΠΙ αμτῖρα ἨΠεδί Ιποάµπ οκδιρεταξ», ἵπ ἴρ5ο ἨΠεοτοτα νείιτ 
αµετοτς Ειαϊποτῖς ῥα]απι ασομδαπάο» Πεστοτα . ἀῑεῖτ 1ρ9ο Ρατίάς {πατε 

Ἑ πιαρίς  5οεἰεταῖηπῃ 5 αυωἱρρε αι συμπι Ποδρίεπι οδιταπσανειίτ, τητρὶ 
Π]0- 

ἄγαν ὑποπτεύοντος' ΠΙΠΙ] ο πά ἀρειάρτες: ἀιρ]ῖσεπι ἵπ ταδις οἱς- 
πβςαπάϊ νίπη φαορίις απσίε Τήρπισε ΓΗ. νιὰ. Ί. Π. ἵπ [μοἱσι 
Ῥ. 179. Ίδιο. 5εΏ5Η Δύσοιστος «Ἠςὶ Ροτυηῖε αυτα ἴ]]α πχ Αιπεπῖςπ- 
ἶηπι Ὀίοίαδ, καὶ Φύσει δεισιδαίµων», ατ ἀῑοῖτας Ιοάογο δές. 
ς. 19. {. Τ104. ρ. 479. 9. Βετὶρδεταϊ, ΟΡΙΠΟΙ, ὦεᾖοί. ἵπ «4γί- 
«1οΡῇ/. Έα. ν. 357. ουσοιώνιστος {}ρτο ὀυσώνητος) γαρ ὁ Νικίας. 
ούαπ1 νοσεπι αἀμίδει ἵπ 1,γ5ίδτ. ν. 5ο6. «[Ω/οἱά”. Ἡ., Ῥ. 355. ἨΝις» 
απαπα ποδῖς Ιεστάπῃ νατρΙπι Δυσοιωνεῖν εκ Ρ/ΥΥΗΙΟΠὲ ΒορΗίδτ. ΑΡ- 
Ρατ. ππί δμρρεάϊτανίε Οἶατ. Καῤμκεμίς: Δυσοιωνεῖν, Ἱπαυῖτ Ρ/ΥΥΗ. 
τὸ δυσφήµως καὶ ἀταισίως ἔπί τωι πράξει μελλούση διαλέγεσθαι. ---- 

ς ΤΝΤ] Πογυπα. οφαήτατ ἵη Ἠηπο Ἐμεςί Ισεῦπ» πρί πεςεϊεπιί {απηιι- 
Ιο, ααῖς Πετιπῃ οὐτγαπσαδδετ, κδἰπίσιτϊ [απποα αΠοιίά ἆαε σος »α- 
«ρϊσαητϊ » Ίος Πϊδί πιεπιογανασῖπι», τεδροπἀἆετα ἀεδιετηπε νἱρ]]ες: 
«μῤῶγέ ο))1ΜΟ Πο, φἱη ᾖοσίες ᾖ0ο [αεμις βαςγανεγἰηέ: δΕΠΡ- 
5εταῖπε ἵτααιε Ῥοδτα, ληδὲν δοιώζου», απτ, αιοά ππαη 

Μήδ᾽ ἔνδοιάζου πολεµίους δρᾶσαι τάδε. 

1Π τοιοῦτος, ποιεῖν., οοτΗρῖεας ει α Ττασὶςϊς ἹπτετάμΙα οἱ. Ιπη]το ἴᾷ- 
ΤπεΏ τασ]] ο {ωγ1ρέάε, 9 Παπ α οεῖθτῖς. ᾿Ενδοιάζειν εἰ ἐνδιάζεσθαι 
ε5ι ἐν δοιῇ εἶναι» νεὶ ἑστηκέναι. ἀωθίίώγε: Ἱπογά. 1, Ῥ. 98», 75. 
Ρ.78. 84. ἐνδοιάζων τῇ γνώμη γα Ράμαγεῶί 1» Ῥ. 457. Β.- {ῑε- 
7ο. νΠ, 589, 99. οὐδ' ἔτι ἐνθοιαστῶς. «ΓΠάΓΙΛέη. π. Ἐ. Πε 6. ΙΧ. 
Ρ. 363, Φράζειν ἐκέλευε τοῖς ἀδελφοῖς, μὴ (μήδ’) ἐνδοιάσθαι» ὡς 
τῆς πράξεως ΕΤὶ τέλος Ακῤηομόης» εἰ μὴ ἐκεῖνοι ἐνδοιασθεῖεν. - 

ἕ] 



ττὸ 1. ο. ν. ΡΙΑΤΕΒΙΡΒΕΣ Ο6ΑΔΡΌΤ Χ. 

«οί ΦΙΙΟΠΙ1 δἷας αἀἲρῖσοεπάοσιπῃ «πρίάϊπε: Που αιἰθηδοσπαιε ροῖοναί Α 
αΓσιπιοηεῖς αωήρα Ὦ Πες ἀθπιοπςίταγο «οπατ ν. 935 ----δδς. 

Να Ες αιἰάθιη ἀῑστίς Ἠεετοιῖς εχαγἀξεῖτ νἱο]εητία: ἀῑχίδα δαἰτεπι Ρο- 
ταοταῖ» αὐα[ία 71η σιὲ Τυπηυς ἵη Όταπσεῃ ΛεΠ. ΧΙ. 496. 

Δωπζσαιη αλα ἑωίε ἀελίγα ᾖαπο (αὔσίεε 1101.) 
«{Η1168. 

σοά αἆ ἴδα νὶκ {οτοπάα οουν]τῖα πηϊτϊσδίπιε καδροπάσι Ἠεοτοτ Τταρίαϊ, ἆδ 
Ίοίοπ8» απσπι πιδογας ΟΧΡΙΟΙΑΙΟΓΕΙΗΙ» 1ημ]το πηαρὶς φοΠἱεῖτας, αΌαπι ἆα 
πια», αιγίδα ουδ, Ἐλεδί Ώερίδ, οἳ 5οεΙί, Ποδρίτίδαιε, τπῖσί οαθἀθ 
τητρίτες νἱο]ατῖ. Ὅπσπιαιε νυ]πετὶς ἀοίοτε Τητας Ἱσείτατῖος Ἱπραάεητει ἵη- 
Φίατεῖ οτΙπηἰπατϊοΠἰ» Ἠεοιοτα ἀἰσθεητεπα {πεῖε ν. 86δ., 

Σὺ δ) οὖν νόμιζε ταῦτ᾽, ἐπείπερ σοι δοκεῖ. 

Ί]]ο ςαἶτοπι., ἳ 5ἵδΙ πιοπεπάππι 6596, ἵπ Ῥαϊτία ἵεττα πποτὶ ἀεδιάσγπητε, 
τοπία πῖνε Πσίάϊο: οι νειδαδ, (ἨΠεεμδαπ Ποη ἀεάεοετ ἵπ ἀταπαῖα 
Σ1γ1ρ. εοσποπίηο Ψ, 977» Μηδὲ κτώνητε τῶν τεθνηκότων ἅλις') 9ο 
τοδροπάεῖτ Πεςίου: 

Μὺὴ ὀνήσχ” ἅλις γὰρ τῶν τεθνἠκότων ὄχλος. 

ΌΏπο 96 νετιετοι ἁοπίπὶ τωτεία ἀεσίτατας» περοἰεηὶ {αππμ]ο νἱάε δι 
Ῥεηῖσαο Ηεετος ἀϊσαι, 

Οἶκός σε κεύθων οὐμὸς ἐξιάσεται. 

ζαὐυ]ας -οοπαϊτοσῖς, (εάο. --- 

ος ΩΙέΥ ΤΗΣ αγι «λεν» ἄἰφιε ἄγίᾶ. 

ος Πηπιαπίτατϊς οβ]οίαπη αμγῖσα ἨΠοδί Ῥτορῖστοα τερε]]επῖο, αποᾶ πιαηῖ- 
Όα5 εωτασὶ ποῖ]ει Ποπηϊςϊάϊς: ΠπΙαηςείης ἵπδτας ονἰδ., οί 5επιες ἴρθα 5µρτα 
Ψ. 5ὃ αι αὈσητάς ᾖ6οπεΙῃ ἀϊκεται, Ἠεςτοί; 

"Οδ αὖ τὸν αὐτὸν μῦθον οὐ λήξει λέγων. 
Λὰ 

(απ) Λάξυσθ -- Οὕτως ϐ' ορΏπιε πεσϊτηῖε «Κείως: «αγ 
Ῥμοεῃ. ν. 1654. Λάζυσθε τήνδε, κεὶς δόμους κοµίζετε. --- Πορσύνι- 
τε» αἱοά  ρειρετῃ «οοθρετυητ, ςἱρηίβσατ οζηηέμιεΓγαΐέε. -- Ῥαι- 
ο Ῥοδτ, Ῥτο λαοφόρους, αἰεται [οΓβΙάΠΙ Ἠΐο αριίοίοπ ΡΙβΕΙΗΙΙ 5 
λεωφόρους πρὸς ἔκτροπάς" Ἠμὶς «46ρε νιίσατεπι υ0είτπεταπι: Μενέ- 
λέων» ῬΙΟ Μενέλαον Ῥοδίτπα, 1π οιπομ]ο αιοά οκ ΟΕΠΟΙᾷΟ ἀπ 
θε. Έταερ. Ἐν, ν, Ρ. 993. 8, ΝΕΙΣΗΙ γἱομπι εποπάαθ]: ; 

αρα 
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ἄ λά τοι σοηνϊιῖα, Ἱπιρπάεητοτ ἰαστατα», απ Ἡς σεπῖταπα οπ]άςπ ἀἁθάσταξ 
Ἰπάϊσπαθιπάας,. απἰά πηϊταὈίπιατ 5ἱ ας ἴσιο ν]ριησις [αςῖ]α βαοτίτ ρίασατας, 
αιίδις ραμ]ο. απἲα, οοεῖο ἵεοτα, ποτε ππαρατας ν. 817. 

"ὌἨτοι µώραγνά γ΄» ἢ καρανιστὴο µέρος» 
Μένει σὲ δρῶντα τοιάδ’, Ἡ τὸν Ἕμτορα 
Τὸ μηδὲν εἶναι καὶ κακὸν νομίζετε. 

Βϊς ο ἆπι Ἡξοτοτ΄ τπαπάαϊα- Ῥείππι ης αμτῖσαπα ἘΠεςὶί να]ποταζηπα ἴπ 
αεάθς σας (22746021 ἀῑεστε Ροῖιεται)» ἀεάμσαιτ, αἴηαε Ἱ]ίς αβατίαι 
οπηπῖα οτοπῖ {ρ5ί πεσορδρατία σα Ὀπηπϊσιταϊ», Ὁς πε Ίαδετες φοἱ]ίσετι αιιοὰά 
αππρ]ίας οσππατείησ» ν. 877. 

(τι) Δάζυσθ ἄγοντες αὐτὸν εἷς δόμους ἐμοὺς» 
Οὕτως ϐ), ὅπως ἂν μὴ Ὑκαλῇ», πορσύνετε. 

Ώ Αἰιοταπν ἩΗεοτοεῖς πιαπάαταπι Ῥτίαπιαπι δρεεταῖ ετ 5επατπῃ, οπῖοας ατροπα 
:Ἰπρτρςςί. ολάαγετα Ποποιίβοε δερε]ἱεπάα. ργαεείρετεπι ν. 88ο; νεκροὺς 

Θάπτειν κελεύεω λεωφόρους πρὸς ἔ-τροπάς. 

δαά τοι ἴαπι νεισῖδας ασίτατα Ἡς5 πα ππαπετοῖ Ἱπάρεῖσα, Όσα οταῖ οχ π]α- 
οἈίπα ενο]νεπάα, αἴπε εἰαβῖς αἴιεῖοτος Ἱπάϊσατετ. Ίαπι απτθ: «οεΙο Γππο- 
πεπι ἀενοσανοτατ οἳ ἸΝΠπετναπι., ἀνθρώπως Ώρονούσας. Ἠὶς πα ἆο ΝΠι- 
αἷς ἵπ αξτο αρραταῖτ: Έπτετρε Εποτίς. απ (αΠορε, νεῖ Τοατρείειοταο ἘΠε- 
5ἱ ππατετ», Ῥοδταε ποπ εαεῖδ- εοησ. Αρραταῖτ απτεπῃ ἵπ παπί σεσιαΏδ. 
ετµεπτάπῃ ΠΠἱ σαάανετ. Ίσς ππῖπμς ππδεταδί]ᾳ πρεσταςυ]απ, ααοὰ 51ροί- 
δα. πιασηϊ]οφιεητία αἱδί. γῖνας. αὐάίτοταπα. οὐἶσπι. «οπςΙἸανεται. ία Όεα 
{ποτμς ν. ὅδς., : 

(1ο Ἐν οξδν δι δ, 
Τί ὑπὲρ κεφαλῆς θεδε», ὦ βασιλεῦν- 

ς Τὸν νεόδµητον [ Ῥησον ] χειροῦν 
Φοράδην πέµτει» 

Ταρβῶ λεύσσων τόδε τῆμα. 

Μεσα ερεάῖς αἰετοτεπη. ἀἁρεῖσπας: Ὀγεσεπι, ετ., πἹοτε εοείεείαπι, νΙη- 
αῑς- 

αρυιά Πῶγῤοςγ. ἵπ' ᾽Αργαῖος» ᾿Αρχέλεων φοτὶρείσε Τήδοβογβι Ιποῦ- 
5ιτατ «πι ἀγγέλεων.. 

(το) ἵαπ Πῖ νι]σατ σο]ετ γετεᾳς 887 νΙτοσας: Τὸν νεόδαητον ἓν 
χιεροῖν ελιά Ῥοτηῖτ α νἱεϊηϊ5 ΠΟΠΊΕΠ 'Ῥήσον. ετ εχρ]εῖ γείου απα- 
Ῥαεσίσπι: 'Ῥήσον χειροῖν Ίἴπαπε Ῥοσυῇ Ῥτο ἔν χεροῖν’ ἔνι χεροῖ σετῖ- 
Ῥεης, ΓΠεαιλίας νοοεπι ξεῖνον νεὶ αἰπήίαπι εχεῖάϊςε ςΙ5ρίσαδατα, 
-- Πέμπει Ἠθισυ 5εᾳ. ΥἱΠρΣΙΠΙ ρυτο: πενθε Έοτε ΠΟΠ ο. 

ἵ5ὰ 



ἀῑοτας ουωρ]άα, Ίος Ρηπίτο 56 δΡοταῖ απΙιπα οχρ]ειιταπ.  Ὀ]τίς «εἶάπι Α 
ἀενονοει Ὠἱοπιεάεπ., ετ., ΡΕἴπιαΠΙ ΠΠΑΙΟΓΙΙΗ «αΙδα!ῃ, Πε]απαι.: απ αεί 
Γηρϊάς 5μο5 μπὶ τγπιοπί πημταῖας υἰτσἰης 4ΠΠΟΓΕΣ: οτερταπηαε «άθο 5ἱ- 
Ρἱ νἰησιπίτατοπι «ροστατοσίθι5 οΠα!σαῖ, 5ΗΑΠΙΩΗΕ Ρίο Πἱο 5ο]Ηςἰτιάϊπεπ , 
4σπυ Γατὶ ΠΟΠ πΠοποῖα ΓΤηδιτα ππαῖος αὉ Ώαο φτμάιετίτ εχρεᾶἰτίοπε ανεΓῖςίς. 
Ἠος αθῃίςείπιο Ίοσο σαρτανίτ οσσαδίοπειη Τταρίευς ἀἰσεπάί, αιἴἷαε Ρ]αςῖ- 
τητα Πονοθτατ Ιηροπίϊ5 Αιτὶοί. ὙΨΜε]ιτ οὐ]ῖτα Ώσα ρτίοσπι» Πίο πἰπΙ] Ὀ]ψς- 
86!» ΠΙΠΙϊ αἄεο Γεείσα [τετ Τγάιάειπ»Σ οΠΠΠεΙΠ {αςϊἰποτὶ εὐ]ραπι ἵα 
ππαπα εοπ]εἷτ ΙΝΠΠΕΙΥΑΙΗ» Ὑ. 038: 

(α8) Καὶ τοῦδ, ᾿Ἀθάνα, παντὸς αἴτία µόρου» 
(οὐδὲν ὃ) ᾿Οδυσσεὺς, οὐδ᾽ ὁ Τυδέως γόνος 
Ἔδθρασε, δράσας") μὴ δόκει λεληθέναι. 

Ώσαα να οπἰπιίπατας νε]ατ ΙΠΙΠΕΟΠΙΟΓΕΠΙ ΒεπεΠοίογΗπ {14}, αυἴρας 
μτρεπ Ρα]]αάϊ ἀῑ]εοῖαπι 5οΓΟἵ65 ΊνΤαδας 5εΙΠπρ6ς ΠΟΠΟΓΩΣΦΕΠΕΣ 51868 56 α- 
συῖτ ἴπ Αἴλεπας Ῥεπενοϊεπτίαα ῬταειηίαΙῃ τείειε, αμοά ϱΡερίαῖζεῖ» «ΓἩεΙ- Β 
τα ΠΠ «πάανοτ. --- Οιί ἵαπη ο[ἱαίταια {αππα Τηταςί ευζαπι 6εβδοΓαῖ 
ραυ]ο απτε ΠΠεοῖος» Πϊο πα γετρο απἶάεπα ἀἁερίτα πια ἀεάῖς 

φο]σεῖᾳα [ος 
Γηΐσια {δεηήΐς. Τη 

δις: ζσε Ὅεα παμίζης σεσίώης Τε ωσεί 9θά Ίο νειοας 
ο Ρτοχίπ ΡταεσεάπΠτ, Ρατίπῃ ο ᾖεἰσχίο εἲ ἐ{εσίῤίο, δὶς ορίπος 
τερτμεηἀος: 

Τίς ποτ᾽ εὐτυχίας 
Ἐν τῆς μεγάλης Τροΐαν ἀνάγει 

Πώλιν εἰς πένθη 
Δαίμων ἕτερόν τι Φυτεύων» 

Ῥὶο νοΐθτες ἕτερον εἴ ἕτερόν τι Ρεῖ εὐφημισμὸν ἀϊεεδαπι τὸ κακόν. Ὁ 
αὐίφιε οζαδα 1 Ῥγιμαροτεῖς, Ῥῤοίμο, Τήμάεο, «4γεβ}ίάέ, ᾧ κα: 
κοποιὸς ἀρχὰ. Γ{αγο0 ὁ τῶν Φαύλων δημιουργὸς» ἀῑσεδαιας εἵ ἔτε- 
ϱρος δαίµων. Π/ήαγεῇ. ἆς 5. ετ Ο5. Ἐν. ὁσμΐγ. Ῥ. 116, οἱ δὲ τὸν 
μὲν ἀμείνονα» Θεὸν» τὸν δὲ ἕτερον» Δαίμονα καλοῦσιν» ὥστερ Ζωροά- 
στρης ' -- (2Ζοτοαπδιί5 ἆοα Ώοο πιαρηϊῃσα ἁαὈῖτ Εεῦς Ῥταερ. Εν. 1» 
Ρ. 45. α.) Ἠϊπο «οπ]απήτατες ει ἱπ[οιτηπία ἕτερος δαίµων ΒΡΙαίαγ]άὲ 
Ερίκ. ΧΠ, Καλῶς εἴ ετέρως ΟΡΡΟΠΙΠΤΙΓ Ι)εοσ{Πο αε οι. Ρ. 15ο. 
6. 15ο. Ράΐσπειι Ἱπ ΤΠεαειεῖο 5οΓ]ρδίδα Ῥ. 173. Ρ. εὖ δὲ ἢ ετέρως 
τι γέγονεν ἐν πόλει" δΗ5ρῖςεοι εχ /α7Η2/ἱεβί Ῥτοιτ. 6. ΣΙΝ», Ῥ. 84: 55. 
ΜΙτος αιιας φετὶροϊτ «Δεηέ]ε]ας πὰ «εΠδΙταΙ «Δογ/εί Ῥ. 159. 

(18) Ἠαες Ῥοδυΐ. Ῥτοιτ εἰεσαητο α ὁ. {Μωεσγανίο Έστε «ο]- 
]οραῖα Εκειοῖτ. ἵπ ἔιίρ Ἡ» ο. 9. -- ἵη νε 958, Πίς . 

6ἵη 



ΡΕ ΒΗΕ5Ο ΙΝΟΒΠΔΤΙ ΡΔΠΑΜΑΤΕ, ο 

Α΄ Τηάϊσατ που οὔὕδουωτε, 58» Υεὶ αὔδαιε Ίδεα Ιπάίσθ» εααάῖς αποτοταίπῃ Ἡαοιιίδ-: 
5ο οορηίτµτη ν. 059. Ίμεροτατ Πίς Ττσίους Εοιογὲ νετοα ἵπ Οὰ τ, 991, 
Τειοτί Φορβος]εί ΑΙ. ν. 1ουῦ. δεητεηείαια «4γοᾖΗοεΔὲ» 

Οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατ{ανοῖσι κερτοµεῖν ἐπ᾽ ἀνδράσιν. 

Απιπηϊ τατρὶςοἰπιά νεῖυπι πο οἳδί Ώθα ἵπιρυτατοτ, Ἠέειος Τιαρίεις α 9ο 5 - 
ρἱςΙοΏεη τεπηΟΥΕῖ» «μαε πεπηϊηί, πεάμπα Ώεας, Ροτεταῖ ἵπΠ ΠΠΕΠΙΟΠΙ νε- 
ηνε» Υ. 956: | 

Οὐ μὺν θανόντι Υ οὐδαμῶς ἐφήδομαι. 

Ἠαες πια απ οί δαπιδετίτ εκαπἰποπάα, οἱ νο]ηετῖτ ἰδί ρε; Πριισαια. 
λιτότητος τπετῖ», αμίά Ρτοχϊπιϊ5 [πεῖετ, δΙ 5ε Ώεαρ παϊταιτ Πεετος Ραία- 
μπι αἆ Ποποτεπι τπια]ῇ πποταιο ἀα[ετεπάμπιξ δεά Ἱος οΠΙείΙΠΙ α5Ρ6ΓΠΑ- 
τα. Ώσα αιο5 Πο ἁπτατητος Ρατατεῖ Ἡοποτες Ιπάίσαι: Πεφυθ ρα πυΠερεῖ- 

Ὦ τος πιοττυΗπῃ ἵαπποπτατα ΤΠοτίάϊ5, ΕΠΙ οα5δυπι ππαἶτο ρτανία» βίωγας, 5επ]εῖ 
Ίρδα ςοἶατωτ εχεπΙρ]ἰο Υ. 974, 

(ας) Ῥᾷον δὲ πένθος τῆς θαλασσίας θεοῦ 
Οἴσω᾽ θανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ κείνης χρεών. 

ζ- 

ἆεπι 5οτίρετο αὐδῃς 5ΗΙΠ ἐφήδομαι Ῥτο συνήδοµαι πατταϊ οὐ]άθηα 
Ῥοΐίως τΠ, 101. [50ςΓΠ{6Ιῃ συνηδόµενοι 5οτρδῖδε», ἀντὶ τοῦ ἐΦηδά- 
µενοι. 4Ο πμ] αἨπά- «εοπβεῖας, απσιπ Οοάΐσεπι Οταιηπιατὶεί Ἠας ἵπ 
νοςε {Ππΐδδε υἱτίαζΙΠΙ: ἐΦησθησόμενοι τοοῖςθ Πορῖγαθ ΡταδίετΙητ Εάά. 
(ΑΡ. 176. «.) Ἶος νεα» ποῦ Ἱ]μά, {π τα ᾶδας αἀπίδεραπε 
νεῖρτε». 

ο {1τι) Ίδιαπι ρατίεπι ἀγαπιαεῖς ν5. ΟΦΙ αἵ 5θᾳα. ἆοοτα /7σο. Εαν ὥἱρμεως 
ἴπτετρτειαϊης Ῥ. 33155 αιοάαπε Ρητατ οσα οὔδευτα Ροξτας ἆς- 
Φἰσηαταπα πημί πῖπις ἀἱδρ]ῖσεει, α παπι ΕεαϊΙο. - 

(ας) Ῥτο Βαὼν δὲ πένθος --- Ἱϊς Ὁποφμε τοσεερί δ. ᾖη5σγανίὲ 
εοπἰεεῖωσαπι εκ εἶπ» Εχετεῖτ. ἵῃπ Εωγ1ρ. Ρ. 95. Ιερεπτῖς Ῥώον ὁὲ πέν- 
θος τῆς θαλασσίας θεοῦ Οἴσω. Ἠιππσπηϊςεῖππο γίτο ΠΟοΏ ΙΠρΓαΤΗΠΙ Το- 
το ΡΗΙΟ» 5ἱ ἆἶχεγο, ππϊΠί ἁπάαπι ἴά {ρεαπι ἴηπ ΠΠΕΩΤΕΠΙ γεπίςσα; οί 
επι {56210 ΠΟΝΕΤαΙΙ:, 1η0ζεγαίο [27ελίες ΠΟΠΗ. μίαν σσ, 1Η01”- 
ος. επἰαηα{ες αἶλαςο Ίσα ἀῑεῖ ῥᾷον οἳ ῥᾷστα Φέρει {γέρι1 
ΗΙΡΡρ. ν. 905, Ῥᾷον δὲ νόσον --- οἴσεις. Ὠϊειγε, Ελέπουσα ὁ᾿ εἰς τὰ 
τῶν. πέλας κακὰ Ῥάον ΟΦέροις ἄν. Ἠείεπαε ν. αότ. λες, ν. 7α. 
δορᾖ.. Οεά. Τ. ν. 693. Τ{γ1ος]ὶ διοζαεἰ (γο1. Ρ. 511. Δεποβη. Κ. Π. 
ΧΗΙ, Ρ. 136» 6. Αάταδηπῃ εἰς φοἰατηί Ότοςδης {1εγράοεέ 1, .ς. 35: 
συμφορὴὺν ὡς κουφότατα Φέρων μέν: πλεῖστογ. 



πο 4, ο. νι. ΌΙΑΤΔΙΡΕς ΟΑΡύΤΣ. 

Ὀπίης πάει ΠΟΠ Ίιισξα πιαῖεε ἵπ Ἰοεσπ Εχευστίε «οπππήηδΙα, ει Α 
νίταπι φτογί]επ, οι νασατ Ἰδιααπιοάί 5ο[ἡαἰπάπίρι5., {οδομπάο Ρίαξ- 
Ροπίε πιαιτὶπιοηίο. ΄ Ἡεετου ἀεπίαιυε, επτὶς Ιδεῖς 5ο]ητῃς, ἘΠοςί 5οοῖο- 
τυπηααο ἜΤηγαςυπη ἵπππεππσος» σέάϊτ πά ἱπσεπίαπις Ίρηεν ἵπ (τιοςοπαπε 
56 πανος ἰαουίατησαπα Ρο]]ίσειυσ» αἴαμε ἴδιηος ἁῑε Ὀε]]ο. βπεπι ἱπιροδίτι- 
ἵΠπι ν. οοΙ.. 
πες ἵῃ 5α Ίήσε «ο]οσαε απί πο ρυταῖ Ιπάϊσπα Ῥ]ετααυα «4ονοῤγίο. δ9- 

Φ/οςἱ6.. νε] Εγίρίάς, Ἠμης εαιϊάεπι αχἰδιππασο. επι Ιδαδιποάί ἱαρεπίΐβ 
ΠοΠάΙΙΗ φᾳτῖς. οοΠ5ονῖδδο [απιηιασίτοτ. Έπι ετἶαπι. ἵῃ Βποπι Ώαος 5επῖρ»ῖ» 

πα Φιλευριπίδειος, «Πιέρια, εξ Ττηρίοϊ, πἰπηῖας. νἱάετετ αἀπηίχατος., οιιᾷ 
γεγήπι γϊᾶειας «γΙΙοεΙ Ιαάϊείαπι, 4ε Ῥοδτ. 6. νΙ», άν τις εφεξής θῇ ῥή» 
σεις ἠθικὰς, καὶ λέξειο καὶ διανοίως εὖ πεποιημένας, οὐ ποιήσει ὃ ἦν τῆς 
τραγωδίας ἔργον. αι Επγιριάζηι ειἶαπι 5ηερε ἀῑσῖ Ροῖοςι» ααοά Ρήµαγολὲ 
1 εοπῖάας (Ἐ. 1, Ρ. 59. Β.) ἀκαίρως τιὸς περὶ πραγμάτων οὐκ ἀχρήστων 

{ 

διαλεχθέντος, ὦ ξένεν ἔφη, οὐκ ἓν δέοντι Χβέἠ τῷ δέοντι.. 

ο ο ο ο ο ο μπας 

Ἐκ]άρομς. Ρτο]οσααι ΕΒ]]οοίείαου 

Σωγέριαςς Γ]οσείαε ἀἰσροδι[ίοραγείπε ἐπάϊεαίιη", ἄὖ «{οοογίεα 
οἱ «δορλοεῦί ἀένετσα, Βτοἱοβις5 ΕιερίάεΙ ἄταπια(ἐς εκλαδέίι, 
4µαἶεπι οΓΩἱοπο σοϊμµα Βίοι ργαεδεί (ηγσουί. Οώέ 9µρεγ- 
σιιπὲ εν ΒΤΟΙοΡο φεΥΦΙ5;. 55 σε δις οοοσαξὲ φίδι» ἄεδεαπ- 
ΣΥ. Σεπίαπιεη ἰπ ετγμεπαἰς ον {)ίοπο δεπαΥΊ15 αἰζφμοί Εωγίὶ- 
Ρἱάεῖς. Αῑιίοα ]ογπια Ἰοφμεπαῖί, τί σοὶ προσκε τοῦδε» /Ηογό{ να 

Σπέεγῳιίέδοεπ». ἀἰοίιγ λωφῶν. }έπιις μδὲ ΕΛΙΙοείείε ἄεοερε- 
γὲ{. Χρύση εἰ Ἠἰπεγνα ἀῑοία [ιμε, εἰ ἱπομῖα, οἱ ΠΕΠΙΠΟ. νἰ-- 

εἶπα., α παγὶ αὐδογρία. ΕἠΙΙοείείεδ ἴτ Πιεπυπωι ἐχροσμς 
ἴπ ἐποιμα (7γ9ε Γμεγαί 1είμδ.αὐ απβ με νεπέπαίο» 

[) τ οχ Ἐλοςϊ Ῥτοίοσο αποδάαπι ἵπ. Ἰπσεπι πενοεηνῖ, οἵο εκ Ῥτοίο- 

σο Ῥμοειειαα ΕωγδρίάΙ Ίος οπρίτε νετοι5 αΠφοτ ταςτααπαι εχ εἶις 

Ῥοταρηταςὶ, απ ἀθάῖε ποβῖς έν (γγοσοπης ΌὉπαιίοπε «πε ᾱἱ- 

οἶτις μια. Ὀταπιαϊδ. οπῖπι {ωγέρίάΐς θ65δε Ῥτοίοραπι». αιοά ῥμες. ᾱ- 
μη» 

Ω 



ΙΝ ΡΔΟΙ/ΟΟΟΜ. ΡΗΠ.ΟΟΤΕΤΑΕ. ΕὉΠΙΡΙ. ας 

Ἠπαᾶο, ποῬί «οπστίσθεε», Πφμετ οκ. εἰπδάεπι Ότατ, 1, ατα ἱρη. Ρ)- 
Ὅ ὀοοίοίοῃ «4ετοΣγήέ, Εαγιρίαὴν, σος δορβοοίἡ ῶμφιῶῃ ας εν. ΓιήἱοίΖης εὐπέ- 

Σηήὲεν ης δε δῖς ἴδλαη. Πεἰπεῖις Ῥτο]εροπι, ἵπ Αεδωτεῃ. Ρ. όφ1. σῖς 
αητοπῃ ἆς ππῖδας Ὄτασίαί Ἰπάίςαι )ίοµ., µτ, οὐ Ολο σμο, ἐὶς Ζμέ 
τε σά ασεπώάωμ εοῥαγαμέ Ἰοησε πτί]οτεπι «4εεεῇ}ίό ει δοβήος]ε Φγέρί- 
5}. νο]ιεεῖτ εετοτὶ «θπιπηοπάατηπῃ, εἲ Ότ, ΧνΠΙ, Ρ. 955. Ε. αἳ ἶῃ ἣας 
εἰεσαπεῖροίπια απῃ Υἰτοσηπι οοπιρβτατίοης Ρ. 551. Α. αἳἵ Β, αλ ὃ ὅλου, 
ἔπααίε, τοῦ δράματος πλείστην μὲν ἓν τοῖς δράµασι (Ἱ.. πράγµασι)) σύνε- 
σι καὶ πιθανότητα ἐπιδείχνυται, ἀμήχονον δὲ καὶ θᾳυμαστὴν ἐν τοῖς λέγοίς 

«δύναμω. . Όεςοποπῆαπι «ποηπο Ἐπεριάεϊ Ῥμϊοστεία Ῥαγεπη φαΐτοπι Ἱ]- 
"Έπος πονιπας, Ῥτοίοσιπι ὁρῖςςα [γδσιή: Ἠπης ἵπ Τ,επιπαπι νεπίςςα Γ!6- 
πηθάα ΟΠΗΙΤάΤΙΠΗΣ ὉΠοαπι ἁταπηατίς εκ Ιπαϊσοπίς βαῖςα 1,οπιπ]ς αεηπε ας 
ἵΏ «4εοοῶγἐ ἀταπαϊε: ϱ. 549. Ὀ. ἄμφω ἐκ τῶν Λημνίων ἐπομίσαντο (1.. 
ἐποίησαν τὸν ) χιοβὸν» 5εὰ Εωγέράζεν εὐθὺς ἁπολογουμένους τεποίηκε περὶ 

4Ώ. τῆς πρότερον ἀμελείας. ὅτε (1. ἄγελ. δὴ τογούτων ἐτῶν οὔτε προσέλλοιεν 
πρὸς τὸν Φιλομτήτην» οὔτε βοηλήσαιεν οὐδὲν αὐτῷ. Ίεασα ΟΠΙΠΗ ἵΑΠΠΕΠ ],οπι- 
πίοπιη απσὶΠο ΤΠ Ίοπσο τεππροτε ἀθεῖταϊς 5πμπῃ ΡΗ{]οσίοετεη Ῥοδτα, ςεἆ 
2210Π6 ἴᾳσιε Ῥ. 550: ΕΒ. Έκτορα εἰσώγει ἕνα Λημνίωνν ὧς Ὑνόριμον τῷ ὁι- 
λομτήτη τροσιόντα» καὶ πολλάκις συωβεβληκότα. Φοβλβοείες Ὀλγσρες ἵπ 1.οπι- 
πηπι γεπῖτ εὐπι Νεορτο]επιο; Εηρίζειε εππι Ὠϊοπιεάε: Ρ. 651 Ρ. πε- 
ποίηκε τὸν ᾿Οδυσσέα παραγινόµενον --- μετὰ τοῦ Διομήδους. Ὁμηρικῶ: καὶ 

΄ποῦτο, ας ἵπ Ρατ δεηπίας Φαγ1ρίάεα ὨΏοσίαάίες ἵπ ατα 5οομηάαι υδὶ ΡΗΙ- 
Ἀρετοιοῃ εκ 1 ωεπιπο 

' τς 

Δίζωοεν ἵνίς τ) ἄνδροβρῶτος Ἰλιοραίστας» 
Ηρ) ἆρδίων» εἷς Τευκρίδ᾽ ἄγαγον τρίπορθον- 

ϱ ᾗ δὲς φόνο (Ό]ψεσες) ββμεσιε φ]γ]νονὶ ( Τγάεῖ,} Τ}οἱ ο σ/ο5. εζ- 
σἱμζγμη σσ], «ρπειωμ ὦν Ἰγοσάᾳ {ερ ναναἰώη. Εἰπχὶε αμῖοπι ἔη- 
φἐρλάεδ, Ἡτ ππατετίαη δἱβί ἀῑσεπάϊ Ῥατασει, Ἱερατος Τγοίαπος ται. οΕ- 
ἔοτεπτες ῬΠϊροιειε» σὶ, 58ο νεπίτα Ττοῖαπι νε]]ες αἀάνοσοι ἵῃσεατος 
Λεϊάνος οσα τε]ῖς Ιην]οτῖς αυχί]ίατοτ: Ίος Ῥατετ ο /20µς Ῥ. ὅ5Ι. Ρ. 6ἵ 
Ῥ. 575. 9. Όταιοτες Ίειον Ττοίαπος ΠΟΠ ἀεάεσεπι ᾳὔας ἀάῑτ εκ ᾖ{ιγζρὲ- 
«ἷς Ῥηπίοστετε /1ἶμες {. 5ἶνε αῑῆς αποτοι [86]]] περὶ Μοναρχίας Ῥν 
ΑΙ. Ε. Ορᾶτε ὁ) ὡς κάν», οὶς ἔοτῖο 5οτθεπάα: 

Ὁράς γ΄ ὅπως μᾷν θεοῖσι κερδαίνειν καλὺν. 
Θαυμάζεται ὁ᾽ ὁ πλεῖστον ἓν ναοῖς ἔχων 
Χρυσόν" εἴς. 

Φ]άεν οµΑΙ ΡΙΟΥ «ΏεΟγΙΜΗΠ ΠΠΟᾷμρ ἐμώοο ψορμ οἱ. οἷς, --- 
| δο Δά 



1 Ὁ τα ν ΡΙΑΤΑΙΡΕς ΟΑΡύΤΤΣΙ. 

Αά Ίπος νο αἰπηί]α α Οπποσῖς εχρἰοτατοτῖρης ἁῑςῖ ροιτιῖς 1]ΐα οἶίπι ποδῖ- Αἱ 
Ἡ5 εκ Εως Ῥβή]οετεῖε 5εΠαΓΙΗ5: 

Αἰσχρὸν σιωπᾷν» [βαρβάρους ὁ᾽ ἐὰν λέγειν. 

Ώο Ίος ναι αυαθ ἵ6ρπτιΓ αάσοιῖρτα ΟµποΙαπο Ἱ. Ό. τα, ς. 1, Ρ. 
ασ, «ο. οἱπῃ ποταῖς Ἐῆ. ΟᾳἱάΚεγο ΑΔ. Μ. Ῥ. ο. Χ, Ρ. 5ος. Οτὶ 
Ρυαεῖε; ἴσιος ϱ Ῥμ[οστειο 5ρείσυητ Βγ{βίαΙς νειδας., δηπι ϱ Ρτο]οσο 
ποπημ]Π,. Οποά Ίπιε Τταροεάίαε {ἴαρδίπεητα Ῥτίπαπι ϱοἱοσατγ, εκ 
Φοὐσεί Ἐκ]ος. Ογο5ἱ Ῥ. 17ι ἀἁεδοριαΙα, οἶπι α ππε τεπποτο βιὶς 
τΕΠΩΙΗΠΗ : 

Τί δῆτα, θώκοις ἆργικοῖο ἐνημένοτν 
Σαφῶς διόμνυσθ᾽ εἰδέναι τὰ δαιμόνων 
Οἱ τῶνδε χειράνακτες ἄνθρωποι λόγων-  Β 

Ῥοδίγοιπα τεοῖς (πετυς /ήεαιῤίής: ἵπ ΡΙίΠιο νεισῃ 5ἵπε 6σΠίτοΥεΙθα «Οἵ- 
τἱσεπάυπῃ : 

θώκοις ἄρχικοῖς ἐνημένοι" 

«Φἱτοτι νοχ πο (σαεσα αιἰάεπι; Ἠαθς εσι αιδτηδαίπα, 6τ ἵας ἵη φος 
εοιηπποάα: ἀρχικὸς» ἀρχικὸν γένος" τέχνη ἀρχικὴ ει αἰπ]ία {Τθαιεηταῃ- 
τησ: εφορικῶν βρω ποπηϊπίτ ΧεΠοβῇο” Ῥ. 405. 1ο. Γεγοά. νΙ, ς. ό3. 
Απκιοπί ἓν θώκω κατηµένω μετὰ τών ἐφόρων. ---ἄρχικῶν θρόνων» Βαοῤίίιις 
Ἑ. ιπ. δὲ τας. Ας. ΦάΝ 

Ειωπρίάςο πποτε φό]ης Ῥτοίοσαπα εσίι []γεοος: ιδεζο]. ορ. αἆ Ππ]απα 
Ῥμήίοει, Κ:}) παρὰ τούτῳ προλογίζει Οδυ:σεὺς, καθώπερ καὶ παρ Εὐριπί- 
δή. ἐκεῖνο (εκείνω } αέντοι δισφέρει» παρ᾽ ὅσον Εὐριτίδη: πάντα τῷ ὌὈδυσ-- 
σεῖ τεριτίθησιν. --- Ῥτο]οσϊ Ἐπηϊρϊάεϊ ραταρΏταδία απαπα ἀεάῑς ποὺῖς {2έοα 
(Ο5, τακ) Ρ. 574 --- 577. ραυίο επιεπάαίοτεπ αΠαϊπ να]σατως» ἱπτεείεςτἰς 
αϊαιιοι ἔγέρίίαε δεπατῖ5, Ἆὶς ἀεδειῖρείδε ποι. Ροεπήτεῦής, 

Ε Ὁ. 



)) ” ” Ὕ . 
αβοῦμαι µή ποτε μώτην κατ 

1Ν ΡποΙ,οσυΜ ΡΗΠ.ΟΟΤΕΤΑΕ ΕυΧΙΡΙΟ. 

ὦως, 

ΕΌΒΙΡΙΡΙΣ5 ΡΗΠΗΙΓΟΤΕΤΑΒ 

κι ρμ μ Ὁ οσα 

εκ ραγαρᾖγαςὲ Ιίοπὲς (Υγςοδέοπιὲ, ΡαΡαΡ 

Τρολογίδει ὁ ᾿Οδισσεύς. 

ἐμοῦ Φωνῶσι ταύτην οἱ σύμμαχοι τὴν 
ῥόξαν εἰληφότες» ὡς ἀρίστου δ καὶ σοφωτώτου τῶν Ἑλλήνων" 

Πῶς ὁ᾽ ἂν Φρονοίηνν ᾧ παρῆν ἀτραγμόνως 
Ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριθμημένῳ στρατοῦ» 

Ίσον 

1 Τη παπο Εππρίάεί Ῥτο]οσὶ Ῥαταρῃταςίπ τεοθρί, αἴαε (- 
ἼαΜδοπιςο Γκεἰκλίμς, Πεσί/ίμς, αἲΠ, ναὶρατς ἀεάεταπὲ πιο]ίοτα : 
5Ἱ αυἱά Ῥταεῖετεα Επῑε πΙάταταπι» νετῦο Ιπάϊσαδίταγ. 

3 Πῶς ὃ) ἂν Φρονοίην ] Ἠαο ἵπ 5ος ἀμάππι α 18 σο]]οσα- 
ε05. νειδας ως τε[οτοπάος εκ {μὲ Ῥαταρ]ταςί νἷάϊτ, πποπιιῖζ- 
αµε Θἶατ. Πεαιίω ἸΝοτίς ἵπ Ἐτασιῃ. Γγΐρ. Ρ. 182. --- Ῥτί- 
τιος ετἴαπι νΕΙ5Η5 ο [)ομὲς ραταρΗταςὶ ἴαπ1 «οὐτ]εταπτ Τήοοάον. 
6α/1εΥ. Ν. Τι. 1. ο. 9. οἳ /ᾳο. Νίο. [ιοζεὶς ΝΠκοεΙ. ΕριρηγΙΙ. 
τι, ς. 18. Άσεπτες πτοταῖιο ἆς Ίοσο «4γἱσέοιε]ὴ, ασ ττος ρτπϊ 
Ἡογαπι νεΙδιπΙπι αἀλίδεπιας, Ετλίς. ἹΝίςοπι, νΠ., ς, 8. Γλμῖς. 
Επάεπι ν. ς«. δ. Ἐοδάεπι ρτοτυ]ῖτ Ρ/μ/γεῦ. Τ. Ἡ, Ῥ. 544. ς. 
--- ἴπ οὕατο Ποτίπῃ νοΓεΗΙΠΙ. 4ο 5ρεοταΐέ Γήεςγεῦ. ἵπ Γαῖ- 
βοςο ΥΟΕΠΙΕΠΣ, Ἠας ἴπΠ δείς πεσρερατίαπι. τοςτιϊ, ᾽Αλλ᾽ οὐδὲν ---- 
ρτο Οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον, ὡς ἀνὴρ ἔφυτ ατ Ἰεσῖτατ ἵῃπ ιδοᾖο. 
οἆ «4γἱεοβή. Ἐαηπ. ν. 584. εἴτατας αχ Εγρίώής Ῥμίοστειε: Ἠΐπς 
3 οιαάίο5ο Ίεετοτα Ροφῖτῖς ἴπ πιατσῖπο ἵπ «σπτοχτυπᾳ Ἱττορςῖτ 1/0- 
ας (7η. Οται. ΤΠ. Ῥ. σσ. Β. νεισᾷς επίπι ςοπτοπτίαϊη οἳ 
Ἡ]]ς  Ῥοταρηγαςϊ {0Η ἴαπι εχριοςσετατ. --- Φεπατί!π 5 οι 6 
πε Ἱποετα Ροβίτο5 ἵπ ήοφαςο (8εβεΓὶ, Ῥ. 199» (60111 Ρ. 12759 
εχ ῬΗϊοετειε ρετῖος οὗς εγνανίτ Τή. (αισζεν. ἵπ Η. «4{ηοπίη. 
1», 3 ει ἁμάιμα πε Τήεοά. (Η/6/Η:. βΡεχῖι νεΙςΙΠ», τα 

5 ΠΟΠ 



«11δ τ. Ὁ, ὓ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΕΔΡΌΤ ΧΙ, 

“Ίσον μµετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχηου 
Αλλ᾽ οὐδὲν οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὺρ ἔφυ ' 
Τοὺς γὰρ περισσοὺο» καί τι πρώσσοντας πλέον ο 
Τιμῶμεν, ἄνδρας τ᾽ ἓν πόλει νοµάζοµεν. 

ὦ Κα τοι ποία τις ἡ τοιαύτη σοφία καὶ Φρόνησις, δὲ ἥν τιε ἄναγκάζεται 
» πλείω τῶν ἄλλων πονεῖν ὑπὲρ τῆς κουῆς σωτηρίας καὶ νίκης" ἐξὸνο ἕ- 
- να δοκοῦντα τοῦ πλήθους» μηδενὸς ἔλαττον ἓν τούτοις ἔχειν τῶν ἀρίστων. 
» ἀλλὰ γὰρ Ίσως χαλετὸν εὑρεῖν οὕτω μεγαλόφρον καὶ Φιλότιμον ὁτιοῦν» ὧς 
) ἀνὴρ πέφυκε. Τοὺς γὰρ Φανεροὺς», καὶ πλειόνων ἅπτεσθαι τολμῶν- 

9) τᾶςφ 

ποη δαῖς οοηςϊάσταῖα, «Ὁαιζζεγης 5ιδρῖςαρατας «{γἱιοιεζ τεςιῖ- 
τιεπάµπιΣ οσο «αυίπαπα αιτία Ί]πςο «αι[εγεπάπιι Ἰπάίεο εἶπι 
Τή. (Πάριο οτ /αο. Λίο. Γ[ιοζησί. --- ΝΜεισυῖ, «αεί ΙΠίει- 
Ἰοοί » οπηοπάαϊτο οοπηποάς οαἡεἴτητ, Τοὺς γὰρ πεοισσοὺς -- πὈν 
Τταρῖοίς Ππιδίταίαπι» Π0ηεέ νοει]απι ἂρ ροσυῖτ Ογομ π 
Έχο. ϱΡ. 413. «Πε 5εαΠμῖΗς ΔαηεσΙήδ, ποῦ τεςοτάατις» 605: 
ἆστα οἳθῖ νο 5Ἡρτα πας Ίαπ «οἰ]οσατος, υτ εκ Ἐωγίρ. Ατ- 
εἶοῖαο Ῥ. 458. --- Ὀ]γεο Εικρίάεϊι», Πο αὈποτγεπίς α γἷτα 
ποροιτίοσα» Ἠπίπσαπα αθο. 1οςί ππεπίπεται βίαιο» ἆππι εἰεσαπτῖδ- 
εἴπια {πὈμία Απο Ἱπροπεῦατ Ιῦτο κ ἆαε ερ. Ρ όρο. αΠἱπ]α8 
Πίο Ώπροις ἀα[ιπετοτΙτῃ» «Παπ απὶς η Ίο Ῥιοαδεοι» Υ]- 

φοπάϊ τατίοποπι εἰίσεητεο» {εκ «ὐὖά ορϊπίοπε 7 ρἰΐμ ΆΑειι 
νΙ 654 1 : 

ψ{νῖς Φ1106 ο 11Εήΐες 
Ῥήροσγε ἐὔ08 εὔάεη Σεν Μεἰίωγε εβρωίῦς.) 

απίπιαπι Ἐροαί εἰς τεχγικής γυνοικὸς Ἰοῦσαν Φύσιν» Τ ηθικίτας», πίθη- 
κον ἐνδυομένην, δεὰ Ὀ]γδοίς απίπηαπα, μνήμη τῶν προτέρων πόνων Φι» 
λοτιµίας λελωφηκυῖαν» ζητεῖν περιοῦσαν χιρόνον πολὺν βίον ἀνδρὸς 
Ἰδιώτου ἀπράγμονος. καὶ μόλις εὑρεῖν κείµενόν που καὶ παβήμελημένον 
ὑπὸ τῶν ἄλλων. Δά πεο οΟπΙροπαπετ Ἑωπριάθϊ Ὀ]γοςίς ἴδια, 

Πῶς ὃ ἂν Φρονοίην» ᾧ παρήν ἄπραγμόνως εἴς. 

9 Καΐ τοι ποία ] ἵπ ἴδια 9οκ νετοιάπῃ ροταρΗτα»!». Ψ. Το, Ρ0: 

βηῖ πλείω τῶν ἄλλων Ρ1ο νη]ραῖα Υοςα Ἑλλήνων. τεεερὶ ν. 19. 13 
µεγαλόφρον Ἐτ ὡς αιοὰ, οδίαταπι ἵη Απεοάοιϊς (0. 0]βέτ» 
Ρ. 98ο, ρτοῦαι {οῶιμ. νδ, 13. εἶῶγο αἳ ὀ)ικήγες ἀῑκίδδε νἰάετις 
Φανερούε. νδ. 14, Ἱηα]μὶ τούτους ὥπαντερ» Ο1αΠΙ ὅπαντας. πεηε 
Αἰίτοι δοτἱραῖτ Πἱ5 µ5η5 (ᾳἱώχεγώς ἵπ «πιοοίμ, Ρ. 97, . πο 

γε. 

το 



ΙΝ Ρρκοῖοασυµ ΡΗΙΠΟςΤΕΤΑΕ ΕΌΠΙΡΙΩ, 1ΤΦ: 

 Τῶς, σχεδὸν τοὔτους ἅταντες θᾳυμάζομενν καὶ τῷ ὄντι ἄνδρας ἡγού- 
1Λ5 » μεθα. 

Ὑφ) ήν Φιλοτηιίας κἂγὼ προάγοµαι πλεῖστα πράγματα ἔχειν» καὶ ζν 

ἐπιτόνως παρ) ὀντιοῦν” 

Ὁκνῶ δὲ μόχβων τῶν πρὶν ἐκχέαι χάρυ» 
Καὶ τοὺς πιτνοῦντας οὐκ ἁτωθοῦμαι πόνους. 

80 ς ἀεὲ δέ τια προσδεχόμενος μαμὸν. κίνδυνο» ὀινῶ διιφθεῖραι τὴν ἔτὶ 
» τοῖς ἔμπροσόε γεγονόσι εὔμλειανι' ἈΝὸν οὖν κατὰ πρᾶδῳ πάνυ ἔτι- 
σφαλή κιὺ χαλεπὴν δεῦρο ἐλήλυθα εἷς Λήμνο», ὅπως Φιλοκτήτην καὶ 

τὰ 

Ό]γσεες Εν {ρίώΐς νετεῖοις φεπατῖς, Ἰπ Ἡας 4Ἡοαπε Ῥαταρ[ταςί 
Ἶρςε Ιοφ!ιΗτις [Ἴψσεας» αἴηπο αἆσο Ῥοδταια ΄εηπικυς Πὶς ῬαταρΏτα- 
5τε5. διά µιµήσεως. δεὰ αΠοϊ Πίο”, ἵαπα παπι διηγητὴς, δεητεητίαπι 
ἨΏ]γσωίς εχρτερεῖτ ΟΥ. µ. Ρ. 551. Β. ξξὸν γὰρ αὐτῷ ἀλύπως καὶ 
ἁπραγμόνως ἕμν. ὁ δε ἑκὼν άεὶ ἐν ρολ ῥας! καὶ κωθύνοις γίνεται. 
τούτου δὲ Φησὶν αἴτιον εἶναι τὴν τῶν εὖ Γυᾶν καὶ γενναίων ἄν δρῶν Φι. 

ἁ υλοτιµίαν», ετς. Ῥαξαρμτακίς, Ίπ' σπα Ῥοξτας µίμησις, Πϊαάϊς ΙΠῖ- 
το. [αεί Εῑτ ὥπλη διήγησις.. δρεεῖπεπ' ἀεάῑε Ρ]αο ἆε Ἑερ. ΙΠ., 
δ. 903. 394. αἆ εἰ] Ἱπιτατίοπειῃ δορῃΐσας φαερῖας {π τα]ῖοιις 
Ἰησεπίαπῃ εκετεήεταητ»ς ἵα Ἰδάεπι ετἰαῃ Ποπιετίοί «4γἐνλάος ἵπ 

-----υἙὰ λε Ἐ. τς σ:Ἴδγ- 

18. Ὀκνῶ δὲ Ἱ Ἠος εεῖαπι ἆπο 5απατίος αριιά Ρ/ωήζγεζ. τεροι» 
το» Τ.Π., Ρ. 544... (γοδμς Ίαπι τετα]ῖτ αἆ ῬΠΙϊοστετεπ. Ένοτια 
Ῥιίπαπι Ἡτ {ερμάμί ἀεάετατ ἵω «ήούσεο 51Ο Ρ. 197. αἵ ἵη ]]- 
1ο, Ὅτοιι (επογως εἀ]ἀεταῖ, ἔκχέας" αὈὶ 5επῖρεπάμπι ἐκγέαιν 
Ίππι πἹοπµεται Τή, (μεν Ν. Ι.. π. ο. 5. Ίπ 5εοΙπάο Ρίο τί- 
πτοντας αποὰ νετεαπι νἱείατ. ουπη {εσιβίο ροδαῖ πιτνοῦντας Γος- 
τιαπι Ττασϊεϊς αἁΠιδίταπτ» αὈῖ αἶτετα πιοάυ]ο τε]ασταρατΙσ: ὀκνῶν 
φογναπάαπι οτεᾶ]ά!» Ροπεπάπιαυε ἵπ Ῥτοσίπαϊ {)Ιομὲς ρτο ὀκνῶν, 
ΒὈΙ Ρτο ὧεὶ πεχυς τοφιήτεδατ ἀεὶ δέ 

δεῦρο ἐλήλυθ» ] ἴπι ῖ Ῥαταρηταςτες αχαπιρ]ατῖς νεκὶσίϊς 
Ῥτοχίπιε νἰάετας Ιηιπίδδε: φεπατίοταπι Πίο αΡρατεπτ Εις 
πιοάιη! 

ο ορ ο ο. δεῦρ᾽ ἐλήλυθα 

Ἐἶϊς Άήμνον» « « « τὸν Φιλοκτήτην ὅπως 
Ἡρακλέουο τε τόξα τοῖσι ξυμμάχοις ν 
Φέροιμ’' ὁ γὰρ δ] µαντικώτατος Φρυγών 



ασ Γ. ο. Ψ. ὉΙΑΤΠΙΡΕ5 σΑΡΟΤΙΧ. 

τὰ Ἡροκλέους τόξα κομίζοιωι τοῖς συμµάχοις' ὁ γὰρ δὴ μαντικώτα- 
9 ή ἀ / 

τος Φρυγῶνο ἛἜλενος ὁ Πριώμου» ὃς ἔτυχεν αἰχμώλωτος ληφθεὶςς κατ- 
Εµήνυσε» ἄνευ τούτων μήποτ᾽ ἂν ἁλῶναι τὴν πόλω. ἸΠβὸς μὲν δὴ τοὺς 
βασιλέας οὐχ, ὡμολόγησα τὴν πράξι» ἐπιστώµενος τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἔχ- ’ 
θρον» ὧγε αὐτὸς αἴτιο, ἐγενόμην καταλειφθῆναι, ὅτε δηχθεὶς ἔτυχεν 
ὑπὸ χαλετῆς καὶ ἀνιάτου ἐχίδνης" οὐκ ἂν οὖν ὤμην, οὐδὲ πειθὺ τοισύ- 
την ἔξευρεῖν, ὑφ᾽ ες ἄν ποτε ἐκεῖνος ἔμοὶ πρώως ἔχοι' ἀλλ εὐθὺς ἆποθα- 
νεῖσθαι ὤμην ὑπ αὐτοῦ" ὕστερον δὲ, τῆς ᾿Δθηνᾶς µοί παρωνελευσαµέ- 
νης καθ ὕπνουςφ ὥσπερ εἶωθε, θαῤῥοῦντα ἔτὶ τὸν ἄνδρα Ἰέναι" αὐτὴ Χρ 
ἀλλάξειν µου τὸ εἶδος καὶ τὴν Φωνὴν, ὥστε. λαθεῖν αὐτῷ ξυγγενόµενον" 
οὕτω δὴ ἀφῖγμαι θαῤῥησας, Πυνθάνομαι δὲ κα) παρὰ τῶν Φρυγῶν πρέσ- 
βεις ἀπεστώλθαι κρύφα» ἔών πως Φύνωνται τὸν Φιλοκτήτην πείσαντες 
δώροίς, ἅμα καὶ διὰ τὴν ἔχθραν τὴν πρὸς ἡμᾶς», ἀναλαβεη ες τὴν πόλιν 
αὐτὸν καὶ τὰ τόξα. Τούτου προκειµένου ἄθλου πῶς οὐ πάντα χρὴ ἄνδρα 
γίνεσθαι πρόθυµον» ὧς θιαμαρτάνοντι τῆς πράξεως ταύτης πάντα τὰ πρό- 
τερον εἰργασμένα µάτην πεπονῆσθαι ἔοιε. Παπαὶ, πβρόσεισω ὁ ἀνὴρ» 
αὐτὸς ὕδε ὁ Ποίαντος παῖε, οὐκ ἄδήλος τῆς ξυμφορᾶς, μόλις καὶ χαλε- 
πῶς προβαίνων, Ὦ τοῦ χαλεποῦ καὶ δειοῦ ἑράμωτος ὄντως. τό», τε γὰρ 
εἶδος ὑπὸ τῆς νόσου Φοβερόν" ἥ τε στολὴ ἀήθης, Φορα) θήρίων καλύπτουσιν 
αὐτόν. ᾽Αλλὰ σὺ ἄμυνον, ὦ δέσπορα ᾿Αθηνῶ, καὶ μὴ µώτην Φανῇς ἡμῖν 
ὑποσχομένη τὴν σωτηρίαν. 

ΦΙ. 

ποτ ο .ἀἦὧὃἁὁ.-------ἷ- Ἀ--- 

«Ἔλενος ὁ Πριάμου δουρίλήπτοε [ ἐμήνυσεν» ]. 
"Άνευ γε τούτων μήποτ᾽ ἂν πέρσαι πόλιν. 

Ώε Ηείεπο «οπ{. δοβᾖ. ΡΠΙΙ. όο6ό ετοε. Ου] Πΐ5 Ππηπιοτατὶ νο- 
Ἰαατῖε, ὀχοτοίτατας ἴπ. Ειωτίρίάεί, εκ Ῥαταρηταςί ποὺῖς {δίοπὲς 
η μαπάο Ρίατος 6γήετ 5επατίο5» Τπασίεο ΠΟΠ ΙΠᾷίΡΠΟδ. κατεµή- 
γυσε ἴἵπ νειρῖς Π)οπὲν 5µα δεᾶε τεροσδεῖ: ΠΙΟΧ πρᾷως ἔχεν ἵπ 
πρζως ἔχοι πηπταν]. 

48 Πατα) | Ῥαμ]ο απῖε ΡΓΟ τοῦ υΙάστισ 5υ/Πσετε τούτου [ προ” 
Κειμένου ὤθλου ] ετ 5αερς. πιεηϊηϊ τούτο: Ίπ τοῦ ΠΙΗΙΑΗΙΗ. --- 

ο Τη Πἱ5 Ἱτετιη {πεί]ε τεκτῖσιας Ἐτιρίάεα απαεάαπι: ἷ 

Πατα), πρόσεισω αὐτὸς ἐστ᾽ ἀνὴρ ὅδε 
Ὁ τοῦ Ποίαντος Ταΐς9. «ο» «ο 9 ο 

Μόγιο προβαίγων. ὦ θεάματός γε δὴ 
δΔεμοῦ. υῴδ 

ὗρς 

4ο 
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45 

ΦΙΔ. 
Ο Δ. 

5ο ΦΙΛ, 
08, 

ΦΙΛ, 
08. 

κο πλ, 
οΔ. 

ΦΙΔ. 

το ---------ί- τις. -- 

ΦΙΔΟΚΤΗ ΤΗΣ. 

/ δὲ βουλόµενος» ὅστις εἶ ποτὲ σὺ» ἢ τίνα τόλμαν λαβὼν, πότε» 
ϱον ὡρπαγῆς χάριν ἥκεις ἐπὶ τήνδε τὴν ὤπορον στέγην» ἢ κα. 
τώσκοπος τῆς ἡμετέρας δυστυχίας» 

ΟΔΥΣΣΕΤΣ. 

Οὗτοι γε ὁρᾷς ἄνδρα ὑβριστήν. 
Οὐ μὴν εἰωθώς γε πρότερον δεῦρο ἥκεις. 
Οὖὐκ ἄρ᾽ εἰωθώς. εἴῃ δὲ καὶ νῦν ἓν καιρῷ ἀφίχθαι. 

Πολλὺν ἔοικας Φράζειν ἀλογίαν τῆς δεῦρο ὁδοῦ. 
ν τοίνυν Ἴσθι, οὐ χωρὶς αἰτίας µε ἥκοντα» καὶ σοίγε οὐκ ἆλ- 
λότριον ΦΔνησόμενον. 
Πόθεν δὴ; τοῦτο γὰρ πρῶτον εἶκός µε εἰδέναι. 
ἸΑλλ' εἰμὶ ᾽Αργεΐος τῶν ἐπὶ Τροίων πλευσώντωνε 
Πόθεν: εἶπὲ πάλιν, ὧε εἰδῶ σαφέστερον. 
Οὐκοῦν ἔτι δεύτερον ὠκούειο, τῶν ἐπὶ "Ίλιον στρατευδάντων ᾽Λά 

χαιῶν εἶναι Φημί, 
Καλῶς οῆτα ἔφης ἐμὸς εἶναι Φίλος, ὁτότε Ύε τῶν ἐμον πος 

λεμιωτώτων ᾽Δργείων πέφγνας" τούτων δὴ τῆς ἀδικίας αὐτί« 
κὠ μάλιστα ὑφέξεις δίκην. 

οδι 

Ίος «οττο Εηπρίάσπι ἵπ ἸΜσά, ν. ττόΖ, δεινὸν ἦν θέαμ᾿ Ἰδεῖν. ο5ι 
εἳ ἵπ οβή. ΒΗΙ], ν. 9563, Ὁ τοῦ Ποίαντος παῖς Φιλοκτήτης. 

τῖς 

53 Πόθεν δι ] Ῥαῦ]ο απῖς» ν. στ. χωρὶε Ρῖο χάρυ τεσϊταϊ η ἵδ- 
ἀϊνετεϊπιοᾶα τεηταῖς, οὐ χωρὶς αἰτίας µε ἥκοντα. ἨΠῖπο ἵτεταῃ 

Ἐπτίρίάεος 5επατίο» οΠιοῖαδ : 

ΦΙΛ. Πόθεν δὲ: τοῦτο πρὠτά μ᾽ εἶκὺς εἰδέναι, 
0 .Δ. ᾽Αργείος εἰμὶ τοῦ πρὸς Ίλιον στόλου. 
ΦΙΛ. ΠόθενΣ λέγ᾽ αὖθις, ὧς μάθω σαφέστερεν. 

Όττο  τε]αια ταπαπαπι ἱποσγῖοτα» 5εά ἵπ τί ρῃς δῖς ςοπηγίϊ9 
πΙμ] 6». αιοά πο κἰπ]ου ᾖΡοδῖε Ττρίςοταπι Ἰοεῖ αά- 
ΠτΠΙΑΓΙ. 

ϱ 



1. 6. Ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡΟΤ ΧΙ. 

Ο Δ. ᾽Αλλ᾽ ὦςφ πρὸς θεῶν» ἐπίσχεε ἀφεῖναι τὸ (βέλος, 
ΦΙΛ. Οὐ δυνατὸν» εἴπερ Ἑλλήνων τυγχάνει, τὸ μὴ ἀπολωλέαι σε 

ἐν τῆδε τῇ ἡμέρᾳ. 
Ο Δ. ᾽Αλλὰ πτέπονθώ γε ὑπ' αὐτῶν τοιαῦτα, ἓξ ὧν δικαίως σοὶ μὲν 

ἂν Φίλος εἴην, ἔκείων δὲ ἔχθρός, ό5-᾽ 
ΦΙΛ. Καὶ τί δ) τοῦτό ἔστιν ὃ πέπονθαε οὕτω χαλεπόν» 
Οδ. Φυγάδα µε ἤλασεν ἓκ τοῦ στρατοῦ Ὀδυσσεύς, 
ΦΙΔ. Τί δὲ Έδρας» ἐφ᾽ ὅτῳ τῆεδε τῆς τύχης ἔτυχες» 
Ο Δ. Οἶμαί σε γιώσκει τὸν Καυπλίου παῖδα Παλαμήδην. 
ΦΙΛ. Οὐ γὰρ ο) τῶν ἔπιτυχόντων οὐδὲ ὀλίγου ἄξιος συνέπλειο οὔτε 7ο: 

τῷ στρατῷ» οὔτε τοῖς ἡγεμόσι. 
Ο Δ, Τὸν δὴ τοιοῦτον ἄνδρα ὁ κορὸς τῶν Ἑλλήνων λυμεὼν διέ- 

Φθειρε. 
ΦΙΛ. Πότερον ἓκ τοῦ Φανεροῦ µάχὴ κρατήσας» ἢ μετὰ δόλου τιός; 

ΟΔ.. 

Εν ο κε ρεθημμιώ ὡμο 

6τ. ᾽Αλλ) ὦ ] Βεπαπίας εναάει Ευτρῖάςιιο: 

0Δ, Ἐπίσχες ὦ, πρδε θεῶν» ἀφιέναι [βέλοςο 

Ἐξοδροπάστε ροτπῖε ῥταεῖοτ οείετα Ῥμή]οετεῖες: 

ΦΙΛ. Οὖκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ κατθανῇ τῇδ’ ἡμέρᾳ. 

«οὰ πες α ἱοηε δετὶδὶ ροταῖε, οΡρίπος» εἴτερ Ἑλλήνων τυγχάνεις, Πες 
αὐ6, αἩαο Οἶαγ. Πεἰσείέ εσι εοπἰεετια» Ἕλλην ὤν.. (Οπταεςῖ επῖπι: 
ἴἨ [οπή ἀθ]ατῖς ἱαεταδατας ἱπρεϊπιὶς Ῥη]]οετετες δορᾷ. ν. 534. ἆἷ-- 
εεητο οπίπι ΙΝεορτοίεπιο, Ἕλλην:ο ἐσμὲν' εχεἰαππαδατ, ΤὮ Φίλτατον 
φώνη..:' Ν. 543. ὦ Φίλης χβονόο. Ῥαπ]ο Ῥο5ῖ εΧ Πίο: 5ο νεηίτε πατ» 
τοπτὶ τοδροπάος.. Πώς εἶπας» οὐ γὰρ δ) σύὐγ᾽ ἤσθα ναυ(ώὄτης Ἡμῖν 
κατ ἀρχὴ» τοῦ πρὸς Ἴλιον στόλου. --- δἱ Δετΐρδεται: {0Η οὐ δυνα- 
πὸνο εἶτερ Ἑλλήνων [ τῶν)ε εἷς ὢν ] τυγχάντιε, --- Οτῖτςο. πιαπ][ᾳς- 
πππη νἰάθβῖτησ, νοςθ5 δἷο Ροδίϊα5» Ἡτ επί. α]δὶ εὔΠαιη Πὶς 1Πτας 
ἀεξοτθεπάαπι ΟΙΠῖδδᾳ5. 

66. Κα) τί δι] ΕΠίπο εΠοσιπαίο Ῥοπαπ Ἱτεταπι ααιος νες- 
αι Τταρίςο5: 

ΦΙΛ. Τί δὴ πέπονβας ὧδε δεινὸνο [ ὦ ξένει Ἱ 
Ο Δ. Φνυγάδα μ’ ᾿Οδυσσεὺς τοῦ στρατοῦ γ᾽ ἀτήλασεν. 
ΦΙΛ. Τί ὁρῶν γε τῆεδε τῆς τύχης ἐτύγχανει» 
Ο Δ, Οἶμαι Παλαμήδην σ εἰθέναι τὸν Ναυπλίουν ν 

ον 



θο 

6 

ΙΝ ΡπΟοΙοαυµ ΡΗΠ.ΟΟΤΕΤΑΕ ΕΤΌΠΒΙΡΙΩΡ, Το 

ΟΔ. Προδοσίαν ἔπενεγκὼν τοῦ στρατοῦ τοῖς Πριαμίδαις, 
ΦΙΛ. Ἡν δὲ κατὰ ἀλήθειαν οὕτως ἔχον, ἢ ἐπεπόνθει κατεψευσµέ- 

νος2 
Ο.Δ. Πῶς ὃ) ἂν δικαίωε γένοιτο τῶν ὑπ ἔκείνου γιγνοµένων ὁτιοῦν 

τοῦ μηδενὸς ἄποσχομένου τῶν χαλεπωτάτων» 
ΦΙΛ. ΤὮ λόγω τε καὺ ἔργω πανουργότατε ἀνθρώπων ᾿Οδυσσεῦ» οἷον 

αὖ τοῦτον τὸν ἄνδρα ὠνήρηκας» ὃς οὐδενὸς ἧττον ὠφέλιμος 
ἦν τοῖς ἔυμμώχοις» περ, οἶμαι, τὰ κάλλιστα καὶ σοφά- 
τωτα ὠνευρίσκων καὶ συντιθεέί. ὥσπερ ἀμέλει κἀμὲ ἐξέθη- 

. κάςν ὑπὲρ τῆς κοωῆς σωτηρίας τε καὶ γίκής περιπεσόντα 
τῆδε τῇ ξυμφορῷ» δεικνύντα τὸν Χρύσης [βωμὸν, οὗ θύ- 
σαντες κρατήσει ἔμελλον τῶν πολεµίων. εἰ δὲ μὴ, µάτην 
ἔγίγνετο ἡ στρωτεία. ᾿)Αλλὰ τί δή σοι τροσῆκον τῆς Παλα- 
µήδους τύχης» 

ΟοΔ. 

Ῥαμ]ο Ῥοδι εκ ν5, 74 Ἠμης φεπατίαια {οσπιανίτ 7ο. ΦἱΥΦΟΠ5 ἵ 
ζ1οενγ. Ρ. 497. 

ΜάχΗ κρατήσας» ἢ δόλου τωὸς µετά» 

7ο. Τοῦ μηδενὸς ] Ἠαες οτ ρτοχίπια Ἠὶο πἆ ΙΠΕΠΙΟΠΙ οοησΏτη! Οἶαν. 
Ποστ; ΠεἰεΗ τοῦτον τὸν ἄνδρα Ρταςῖοι α]ῖα τεσορί ν. 89. ἥπεβ 
π ᾗπερ, Ἰὰ ονι ὥσπερ, Ἱενίτοα πιυτανῖ, ν. 81. Γερίβίο 5οἵναη- 
ἁσπι νἱάσρατατ ὃς οὐδὲν ἧττον ὠφέλιμος ἦν τοῖς ξυμμάχοις" Π- 
Ἠϊ ου (9άΜΖΟΜΟ ἸεσοπάπΙῃ, ὃς οὐθενὸς ἥττον. --- θαάθπι {οτι 
1οᾳεηάί «Ὀἱοπί Ότ. ΧνΠ» Ῥ. 948. Ὁ. ἀῑοίταν Εὐριπίδης οὐδενὺς ἦτ- 
τον ἔνδοξος ὢν τῶν ποιήτῶν. ἱπίταρατατ ἰίς οΙ4ἴΟΓΘΠΙ «4οςοΙΙΙΟΗ 
ο. Τΐπι, Ῥ. οἱ. 97 υὈὶ Ἱερῖις ὁ τοίυν οὐθενὸς ἧττον σοφὸς τῶν 
ποιητών Εὐριπίδής. 

87. ᾽Αλλὰ τί δι } Νεο αγρίους Γηγ{ρίάσε {η]ρ5ο: 

ΦΙΔ. ᾽Ατὰρ τί σοι προσῆκε Παλαμήδους τύχης; 

7Λοµιῶς Η. Προσήκει [ οἳ Προσῆκέ ] µοι τοῦδε, ὄντὶ τοῦ μετοχὴ ἔστι 
µοι. «γἰμορή. Ανῖρ. ν. 97ο, Τί οὖν προσήκει δῆτ᾽ ἐμοὶ Κορωθίων » 
Ολα νογο 111 ο (ογἡΗήΠΙής 6Η Ἱπ Πῖ5 «ἰππῖ]ραδαιιο ροπάεῖ 5ος1- 
ἆμς «δις α γοειῖ τί ετ οὐδέν' «Χεπορή. κ. Α. Π1, Ρ. 1769 93, τού- 
τῳ Ύε τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδέν' Ελλ. νΠ, Ρ. 945. 37. τί τοῦτο (1.. 
τούτου ) αὐτονομίᾳ προσήκεις «{Π]ῤῤλοη Ρ. 145. 15 οὐδέν µοι προσή- 

9 κει" 



ο τμ μου ------ νοαααο - 

ο 4 1. Ο. Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ σΔΡΌΟΤ ΧΙ. 

Ο Δδ. Εὖ Ἴσθι, ὅτι ἐπὶ πάντας τοὺς ἔκείνου Φίλους ἦλθε τὸ κακὺνι 
καὶ πάντες ἁπολώλασιν, ὅστις μὴ Φυγεῖν ἠδυνήθη. ' Οὕτω δὲ 
κἀγὼ τῆς παροιχοµένής νυχτὸς Φιαπλεύσας μόνος δεῦρο ἐσώ- 
θ. Σχεδὸν μὲν οὖν ἔγωγε ἓν ὅσῃ χρείᾳ καθέστηκας αὖ- 
τόο. Εἰδ᾽ οὖν ἔχων τηυὰ μηχανὴν ξυμπροθυμηθείης ἡμῖν πε- 
β) τὸν ὤκαδε ἁπόπλουν» ἡμᾶς τε εὖ πεπαμκὼς ἔσῃ, καὶ 
ἅμα ὤγγελον ἀποπέμψεις πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἴκαδε τῶν σοι 
παρόντων κακῶν. 

ΦΙΛ. ᾽Αλλ’, ὦ δύστηνε, πρὸς τοιοῦτον ἕτερον ἥκεις ξύμµαχον» αὖ” 
. “ 3/ ΄ 3 - ο) -- κ 

τόν τε ὥπορον καὶ ἔρημον Φίλων» ἔπὶ τῆσδε τῆς ὠντῆς ἐῤῥιμ- 
μέ» 

χει τῆς αἰτίας ταύτης. Ρ. 147. 3. «4ΠπάοΟ]άες Ῥ. 5, 7. τούτων ἔμοϊ 
τῶν λόγων ἢ τῶν ἔργων τιπροσήκει» Ῥ. 33. 39. ἐμοι μὲν οὐδαμόθεν προσ- 
ύκει τούτου τοῦ πράγματος" '---᾽Αλκιρθιάδης (1.. --- ὃν) δὲ μάλιστα 
πάντων Αθηναίων. 9ἱῶς Ῥ. 121: 1. οὐδέν προσήκει ᾿Ανδοκίδη τῶν 
συνῤηκῶ», ετς. 

0ο. Οὕτω δὲ κἀγὼ] Νου Ιπάϊραί πηΒῖ απἰάεα Σαγίρίς νἰὰε- 
τοητής νε: 

ΟΔ. Οὕτω δὲ κἀγὼ τῆς πᾶροιδεν εὐφρόνης 
Δεῦρ ἐξεσώθην [ ὧδε] διαπλεύσας µόγος. 

Λοςί6ΗΗ ατῖαι Εηγέρίάες αΠαποτίες ἁῑχίτ εὐφρόνην. --τῆς πάροιθεν 
ἡμέρας» Εδῖ ἵΏ Γωγ1β. Ῥποεῃ. Υ. δ6ο, 

05. Οἴκαδε] 1.εδὶῖ Ροτατ ἵπ Ππε δεπατῇ» Ἠϊς επῖαπι ευδυησὶς 
Τῶν σοὶ παροντων ἄγγελον πέµψεις κακών. 

98. Ἔρημον Φίλων ] ὓοεες αἶῑτει «οἱ]οσαιε ἁαραπς νειδπι ἵσπης 
δίευπῃ : 

Φίλων ἔρημον» κὠτὶ τῆς» ἐῤῥγμμένον 
ἸΑκτῆς. 

τοο Ἡ γὰρ ὖν] Οι]ά 5ἱ ἁθάριῖι Εηρίζες: 

ο πρ ος επ Ἱδροήη 
Ἐτολ] µακρῷ δ) πῶσ᾽ ἀνάλωται χρόνων 

10 

οα 

5 



1οο 

τος 

ΙΝ ΡΔοΙΟσύΜ ΡΗΠ,ΟΟΤΕΤΑΕ ΕὐΠΙΡΙΡ,. ες 

µένον» γλίσχρως καὶ μόλις ἀπὸ τῶνδε τῶν τόξων ορίζοντα 
καὶ τροφὴν, καὶ ἐσθῆτα» ὧς ὁρᾶς. ἣ γὰρ ἡν- ἡμῖν ἐσθὴς 
πρότερον ἀπὸ τοῦ χρόνου ἠνάλωται. 3 δὲ δὴ τοῦ ἐθελή- 
σεις ποιωνεῖν τοῦ (βίου μεθ ἡμῶν ἐνθάδε»,. ἕως ἂν ἑτέρω σοι 
περαπέσή σωτηρία ποθὲν» οὐκ ὢν Φθονοῖμε. Δυσχερή γε 
μὴν τᾶνδον ὀρόματα» ὦ ξένε, τελαμᾶνέςε τε . . « . «ἀνά- 
πλεοι, καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς νόσου. αὐτός τε οὐχ. ἡδὺς ἔυγ- 
γενέσθαιεο ὅταν ἡ ὀθδύνη προσπέσµ καί τοι λελώφηκε τῷ χρό» 
γῷ τὸ πολὺ τῆς νόσου» 

κατ ἀρχὰς δ᾽ οὐδαμῶς ὠνεκτὸς ἦν. 

τοι. Εἰ δὲ δὴ τοῦ ] Ἐκ Πῖς εεῖαπι {ααῖ]ος εΠοιππητὸς ἰαπιδί : 

ΦΙΛ, Εἰ ὃ᾽ οὖν θελήσεις τοῦδε κοινωνεῖν βίου 
"Εστ᾽ ἂν ποθέν σοι παρατέσῃ σωτηρί 
Οὖν ἂν Φθονοῖμεν' δυσχερή δὲ θεάματα 
Τῶνδον, ξέν᾽. εἰσίγ. 

Ἐκ ρτοχἰπιϊς {λος νοκ οχοϊάϊτς ᾖονζΙ «πρρ]εῦατ. τελαμῶ» 
γες τε λύθρου ανώπλεοι ' ἆε α]οετῖς απῖε πύον τοστῖμδ ἀῑσετοτιτς 
ἀῑοῖ {οτε Ρροτπετιπί ὠνάπλεοι νοσηλίας Τελαμάῶνες. πι οβ/ος/ὲ 
ῬΠΙΙ. ν. 40. 'Ῥάκη. [βαρείως του νοσηλείως πλέα. ες [απιεη ἶδ- 
τοΠ1» Πϊ ρυῖο. νοςςπ] αἀπισαῖδδει ἨΗγ1βίάεςΣ ευ]ᾳς ει ἵπ Ότοςίθ 
ν. 1178. Εἴ ποθεν ἄελπτος παραπέσοι σωτηρία. 

1ο6, Καΐ τοι λελώφηκε ] Ῥοπινοιπα φοῖα, αποά πιτος, Ἠίπς 
«οία5 εποτανεταῖ., τπτ 5επατίαπ Εγέριό)ς εκ. ῬΗϊ]οοτ, 

. - εν) Ἱόσος κατ ἆρχὰς οὐδαμᾶς ἀνεκτὸς ἦνε 

6αιζξεγης, πὈῖ δαρρίεῖ ο εοτηρίτ (τοτῖαπα, «Α. Μ. Ῥ. ο. χ;, 
Ῥ. 5ο5. ἀμο νείιτ Γηγ{ρίαΐς νοισι5δ εΠοτιπανίες οὔἵπηο ἆἷ- 
χΐσσειτ εοἀεπι Ῥεπίπετο δοπασίαπι «4γἰκογεί  Ἱαπάαταπ ἆς Ροῦτ, 
ς. 55» ϱυεπ απῖσετατ ετ /ῶο. Νίο. [οζηκς ΝΗςςα, ΕρίρΗγΙΙ. ντ. 
ς. ὃ, ττρς ποδῖδ 5επατῖο5 Ἡξ ἵηΠ θαἆεπῃ 5θἀᾳ ἱ6οτος Θ4/16β. αἆπα- 
πιεταί : 

Καΐτοι πολ᾽ ἤδη τῷ χρόνω λώφησέ µοι 
Νόσος" κατ ἀρχὰς ὁ οὐδαμῶς ἀνεκτὸς ἦν 

/ - νά Φαγέδαµά γ΄, ἥ µου σάρκα θοιυῶται ποδόρι 

ο 9 φις 



σο6 1. 6. ν. ΡΙΑΤΕΙΠΕΣ5 σΑΡΟΤΤΣΙ, 

εἰς, ορίπος», εαϊταπι νο]αίε Βαγπεσίς, ΠΟΠ Καΐτοι πόλλ' ἤδη 
--- πολ ἤδη, πιδριαπι, ορῖπος», Ἱεετα», ροδυίτ Οσίαζεγιων 
1. ο. οἳ Ἰδάεπι αδας ἵπ 4. «{ΠέοΠΙΠ. Χ. 5ο. ἩἨοτππῃ ναγαπε 
Ρείπιαπ], ἐν Ὠἱοπί βαγαβηγζνὲ εσάς {πο εδίε ες ΖγΟΙΠΖΜΙΗΗΝΕ 
{πτο πηοτίτο «εΠσετ ἠεσιλο. Έα. 9 Ον ἵπ Οβαγίε. δ. 
-σσ, δἱς» πουίτ ζερε: 

Καΐτοι πολὺ ἤδη τῷ χβόνῳ λώφησέ µοι 
ἹΜόσοςο 

5ο πποτα Ἱεηίτεγ ποα ποπήπαταπι Ον {η οοιπ]ςῖτ 1Μαπιαπὶροῖ- 
ης /έ). αγ κΙζπᾶ. ἵπ Εηγίρ. ΡαρρΙ. Υ. τοο. Ίο 54Π6 πολὺ νό- 
σος µοι ἐλώφησε” 5εἆ (ταεσοιππ πηΒὶ νἱάοτας. αιιοά ΡίαεΡει {2108, 
λελώφΦηκε τὸ πολὺ τῆς νόσου, ἐΠίεγφιιζεσεῖέ 710Υδὲ σενα: Ρῇο- 
σε η εκ 5. Λωφᾶν, τὸ ἠρεμεῖν καὶ τὸ ἐνδεδωκέναι καὶ ὀνα- Ἐ 
παύεσθαι δηλοῖν οὐ τὸ πεπαῦσθαι δὲ παντελῶς. Ώοτ Ίοηρε ἀῑσιαι Ἆος 
Φ/αζομῖ ἄε Τ1..1Χ, Ῥ. δδᾳ., 9. ἐὰν μὲν σο) δρῶντι ταῦτω λωφᾶ τι 
τὸ νόσημα. Ἔπάεπι ἔοτπια Ἰοᾳιοπάϊ αι]άπϊ 5οπῖοί ροταῖτ α «Εγῆ- 
ΦίάεΡ (Παΐας οσοπεπῃ οουτίσῖτ δοβρβοεί Ῥλαοστειε Υ. 9568, εμά 
γόσος ᾿Δεὶ τέθηλε κὠτὶ μεῖζον ἔρχεται.) 

Καΐ τοι τὸ πολὺ δὶ τῆς νόσου ᾽λώφησέ µοι 
: Ν 0 σὸ 3 -- 

Χρόνώ” κατ’ ἀρχὰς ὁ᾽ οὐδαμῶς ἀνεκτὸς ἦν 
Φαγέδαινώ γ΄. Ἡ µου σάρκα θοινᾶται ποδός, 

Φοὰ Ίμης [ΠΕΠ ΥΕΙΙΙΗ Ίπ ἁἆταπιαα 5εάαπι ἀἄϊνειαπι τοπηίκσα 
εμςρίσοτ.  Όπιαπι {ποτατ π]εις5 ἴαεἴεΓΙπΙπΙη» 4ἩΟο Ῥες αἶις απ- 
πια Ίαπι ἀεείπιηπα ετοάεβαϊΙσ». εΧ πιοῖσα νρεταα, νεὶ Ἠγάτὶ 
υῦ {ατα «,τγδος ἸΜίποειναε ἹΙατεητς αἰτητί: 5πρτα ν. 15ο ΡΗΙ- 6 
Ίοετεῖες Επρ]άεας 1):ομίς 5ο ἀῑςῖτ περιτεσόντα τΊδε τῇ ἔυμφο. 
ρῷ», δεικνύντα τὸν (τῆς) Χρύσης Εωμὸν, οὗ θύσαντες κρατήσειν 
ἔμελλον τῶν πολεµίων. Ἠϊο Χρύσηε ποπιίπε Ιη5α]απῃ (7γγεε} [,οπῃ- 
πο νυἰοίπαπα» αᾳ ἸΠποναια Ἰπεα]αα εοσποπηίπεπα (2ήγεοῦ ἀθείσπα- 
ἴαη νο]αοτίπι νὶχ ἁαβηϊτί Ρροτοτίε: ἵπ Ἠπο Ηϊστοτῖα Πτ ετ α]δί πιοπ- 
το τῆς Χρύσης κἀλουμένης ᾽Αβγνᾶς: εἳ ΤΠ 3ΙσΗΠΕΠΙΟ, αποά 
ΡΙΙΠΗ5, οΡίπος» (ποια επίπι τερετίτατ ἵπ Ἐάά. «4)άΐμα αἱςαιε 
αππομ]οτίδιις: ) δοββοσ ΡΠ]οστετας Ῥταεβχίτ 1 Ἠδ, Οοἆ, τε- 
βαιυπι Ταγπεύις : 

Χούσης ᾿Αθηνᾶς βωμὸν ἐπιπεχωσμένον » 
ΕΦ᾽ οὗπερ ᾽Αχαιοῖς χρησθὲν ἦν θῦσαι, μόνος 
Ποίωντος δει παῖεν ποῦ Ηρακλεῖ συνών" 

ση: 



1 ΡΚοΙσοσύυΜ ΡΗΠ,ΟΟΤΕΤΑΕ ΕυὐΠΒΙΡΙΟ, 196 

Ζητῶν ὃὲ τοῦτον ναυβώτη δεῖξαι στόλῳ», 
ε ) 7 ΄ - 

Πληγεὶς ὑπ᾽ ἔχεωςν ἔλίπετ᾽ ἔν Λήμνῳ νοσῶν. 

μὶς οπιεπάατίας φοπριῖ, αἴαπι νιῖσατ Ρῥτοδίαπε, Ρατ δις 
ε5ι «σύηισείις ἵπ Λάάσπαϊ αἆ ποῖας ἵπ Αταπι {λοφίσάασε ρτῖπιατα 
Ῥ. 943» ει ΡΙ]οεγαιέ Ἰαπ. νοτὈῖ εΧ ἴεοπο ῬΠ]]οεῖείαε Ρ. 889, 
τοηϊατῖς /ο. ειγείο ἵπ [ευβήγ. Λἱεκ. ν. 919. Ίεετε ἀοοιῖτ 
κδαζηηώσμς, α- δεΡΛάΜο Θα. 3Ἠϊδαιε εοπ{απάϊ (Πτγδεπ {ο- 
πηενὲ Ἐτοϊσαπα, εἳ ΟΠΙγ5εΠ 5ἱνα Τ,επιηῖ, κίνο Τ,6πΊπο νἱοίπαπι 
φεά. 1ο παπα οοπἰάριατα, ιαϊ]τ ῥαήηας. Ἠππο (Ἠ1γδεΠ, αἆ 
ουία5 αἶτατα Εηετῖτ ἵεταδ α νίροτα νε] Ἠγάτο Ῥμϊ]οετείες, ἵπ Ίρδα 
{95ο Εεπηπο: Ῥτοπιοπτοπίμπι Ἰδιπος ποπιπο ἀῑοταπι: ἱπδα]απι 
Ο,ήγδεπ [ηςςα Ε,οιππο γἱοίπαι, πθσατ α/μισκίς. ποιῖς ἵπ α” 
τα!η Ιλορίζάα6 8εεΙΠάα Ῥ. 147. ει αδί, Ίο τεςογάαρατης 
ἵρτα 5οτίρεπς αμαν. Ὀαβαμίάε ΝΠΙ, Ῥ. 66δ. 66ο, πατγηητί6 
Τ,επιπο ποπ ἶοπσο ἀῑδδίταπι ΟἶπΠ {Ππςδο ναἶπετε Ῥ]ή]οστεῖας πο- 
Ὀ]ταταΙα. (πλοῦν ἀπεῖχεν οὐ πολὺ) (Π1γδεπ ἵπεμ]απι». αὖπε 
πιατὶ αΏσοτρία Ροσῖσα. ποῦ αππρΗας. Επεηῖτ Περετία: καωτέὸυ τε ἡ 
Χρύση καὶ ἠφάνισται κατὰ τοῦ «υβοῦ. Έεοτο ἴταηιςε ο «4]]α-- 
Σ Ραμραμίζς Ἱοσπι ρτασῖετ εετεγα α/ηιαςίο οδὶεοῖτ ἵπ Ηβε]]ο' 
ο Ραιία Γομεγὲ ῥρ. 1οο.. ἀοοπτηις (Πσγςεπ. ἴηδι]απι ᾖιςεα 
ΤεπΊΠο νΙεἴπαι: σοη{, δώύνασπίης ἵπ Ονέάδὲ Τρίπ. ν.ο5ς. Ίςε- 

αιις ἵπ μειππο» 5εά αἲδί ΡετοιδδυπΙ αἲ απΠσιο Ῥπή]οσιθίοι ἱρ- 
σα Ἱποηδιτατ α Ῥ]ετίδηιια παάϊτα πατατίο- ΠαΠΙ αχροςίτις ἀῑςίτις 
Ίπ Εαπησα Ιηδη]αίὴ ο. Ῥοδίαυαιαπ Οταεοῖ σατῖς ἁῑπ κιδείπιῖςςοπτ 
ταθτονηπηί. νυ]ηατί5. ῥµίούειπ.- ει ΡΠμί]οοτοῖας Ἰαπισπία». 5α6Γ4 5η16- 
ϱί15. Ἱπτεπητραπείς.. )ομῖς ῬΠ]οστετες Εππρίάεις ἵπ Ὀ]γδοοῃ. 
κῶρμὲ Ἱπαιῖε, «ξεύν»»ι". Ὀ]γοδος οβρβοεΙές ἴπ Ῥὴἱοςτ. Ιπϊτίο, πες 
ἀποιῖτ, ἐ5ὲ αοἰα Γιο, ἵπ αὔθπι νΥ. 5. 

Ποίαντος υΝν. ἐξέθηκ᾽ ἐγώ ποτεν- 
ἹΝόσω καταστάζοντω διαβόρω πόδα»- 
“Ὁτ' οὔτε λοιβῆς ἡμὶν οὔτε θυμάτων 
Παρῆν ἑκήλοις προσθιγεῖν.,. ἀλλ ἀγρίαις 
Κατεῖχ᾽ ἀεὶ πῶν στρατόπεδον δυσφηµίαις 
Ροῶν. στενάζων. 

γ. 557» ἁευπτητ απ ἵπ Γοπππσπα ἐκβαλότες Απάιο ει Ό]ης» 
8ε»..ν. 565. 

"Εῤῥψαν αἰσχρῶς ὧδ) ἔρημον, ὄγρίᾳ 
Ἱόσῳ καταφδίνοντα» τῆς ἀνδροφθόρου 
Μληγέντ᾽ ἐχίίδνηο ἀγρίῳ χωράγµατ!» 



τοῦ 1. ς. ν. ΡΒΙΑΤΕΒΙΡΕΣ ςΑΡΟΤ ΧΙ. 

ἆο νΟΠΕΠΑΙΟ Ίποῖσα Ιοαμεπῖς «4{ερεῤγέ Ῥπ]οετεῖια ἆπο 5οπ4- ἄ, 
σο5» οΠιί6ο5 δέΠίε]ο» νο επποπάατος οτιας ες Δ/μίζγομὲ Ἐ. 
Πρ Ρ. Ι10ῦ7. Ε, 

Οὐ γὰρ δρώκων ἐνῆκεν, ἀλλ ἐνώκισε 
Δειήν γε στοµάτων ἔκφυσι» ποδὸς λαών. 

ἵπ Ἰηεηί]α ΟἨηγδο ἸΠποινας, ἆς Ἰηση]α (Ἠγγδας ἀῑσίας. ἵαδοη Ο[3 
αἶτατα σοΠδίγΣοταῖτ, Ππῖς αἶτατ, ἵπ αἩο εοπίτα Ττοαιη Ῥτο[εστας 
ἩἨστου]οδ, Ῥμετο εππι ΡΠΙ]οσῖετο οοπηἰταϊη5, 5ᾶςῖα [εορῖαςτ, 56Γρ6Π5 
{]]ο οΙδῖος {πεται αἀροδίτης. 

βλ λο σολ οκλεοΩκδοκ λε οσο» Φκκσο οκ 2 οε ο ρρε αλλ ολλ ζρέ λες λςκρς 

1 

ο αν ΕΕ ΧΤΠΙ. 

Ώγαυροί ΠΗο]ολμο]ί 9ο]μο]ία ἵπ Αταπι Ώοδίαάαςες 

[ΑΙίαγο Πἐπογραθ Χρύσης Ἰοψμὲ Γπαζέω ἐπ αγα δεοωπᾶα Ἰλουία- 
ἆαο. «δαζπιαδίο ργοὐαδἰ{9γ ποη φίδα, ΡΥΟ/ΟΤιίΙΥ ΕΙοίοδο- 
ὲ Πἠειογὶς ιδολοίία. «ἰωπΙπαπέιγ οὐδοειγα φιαεάαι ἐδίιιις 

οαγηι1Πὲδ. «ά50Π Χρύσας αἴτας. Μέάεας ποιοι αἰ/ογίμγ 
ΦδομοΙίο ἴπ -Αγίκίορη. «Ὀεάογάπι ΥεΡίΟ χώρα πεδάε. «Νοπ 
πεπρίώι Ία5οπ πι ἐἑποιία (756, οεά αἰίατε /Ἠἴπεγνας ο0- 
ἰαίε, δθρίο «ἰοιίποίιηι αὖ αςγο γἱοῖπο, πθφε Διὸς ἄθατον {π 0 
7ποπίε Πιγεαεο εππρίωηι Γιΐ. Ίαἱμ «γείαθ ομδίοδ {εγ φιιοί-- 
αἨπίς 1πδιίαηι οἰγουπαίθαί, ἆμζεαπιδ ἀπάτωρ. ἔπὲ οαγ- 
7115 Ρ6Υ5ιέ5 ἐζιδίγαπέιγα 

Νροος Ογςςς αἶτατα. ἆδ αἱΟο ἀἶεεο «εοορὶ ἵπ πο εαρί- 
εν χι» ἵπ Ἰηδηία» 1/6ΠΙΠΟ νἰεῖπα, ΌΠιγδε ἀεάίσατ αὖ Ίαδοπα 
ταδίατΙς ἵπ ατα. Ῥήπια «Ώορπάοςς απἱ ἵπ αἰτετο ροδπιαίο 1ρδαῃ Ἱ]- 
Ἱαπι αἲ Ίᾳ5οπς οοπάίταπα πα [πας ἱοᾳπεπίεη» ες πες αὐἶάε ἆε 
Ῥ]ή]οεῖεῖςε: 

Ἐμὺν 



ΑΓ 5ΟΗΟΙΙΑ ΙΝ ΑΚΑΜ ΡΟΡΙΑΡΓΑΣ, τοφ 

Ἐμὸν δὲ τεῦγμ᾽ ἀθρήσας 
Θεοκρίτοιο κτάντας, 
Τριεστέροιο καύτας 
3Αίξεν» αν Ἰύξας" 
Χώλεψε γάρ νιν Ἰῷ 
Σύργαστρος ἐκδὺς γήρας. 

Ίήεα 1ο (νε 119) νία ΡΑΗοσίείεό, φἱ Ῥαγίη ἐπίεγ[εοῦ. εἲ 
ΠΗεγο εί ο} ΕΥ σος [ου ήαδΗΙέ 1 ΙΟ ἐλε]αΠς: 41Η; 
φέ/βΡέηΦ, Φἱ βοδΗὲς ΗΝ 11 ἐΝΕΜέΣΟΕΡΕ Φ90ἷϱέ» {ΙΙ ΥΕΠΟΠΟ Ἰῶετογάν. 
ος τεπεῦιϊοοδυ!α Ῥοδπια» εἰῖ Ιάεπι αἴηπε αἰτετ ρταεβσίταν ἵπ Οοςῖςί- 
δις ᾖή55. Ιλοπαάαε ποπιεΠ (αιοά αΏδαιε 5επριίς (ϱοἁἱείδις ἀρτοχῖε 
ο. ΠΜεωγείως Δι Ίμεει. Τ,. 1Π. ο. χν.) ἁπρίαπαη παπι ον οπίπ 
ώημῶςίο τεστ ᾖδ. 7ος δῖι ἱπιετρτεϊαϊας αἁ ήείαεπ, ο. ΥΠ», ἴρες 
οτῖαπι, αιοά πες ἀῑβτοταγ, 36Πο]μῖς αάίπτας ΙπεάΙτῖς {οοδοίί. Ἐπειο- 
τς.  Όυυπι ἵπ αταπΙ δεομπάαπι ΠΙδΩΙΠαΠΙ Φολμο]ία νοῖστα ΠΠΘΠΙΟΓΕΙ οσί- 
πι» ποπημ]]α αποφια πιαἰε΄ οερετῖτ, Πῖς Πάπα ΄ εαηῖάειη κιδρίςος 

ΏΈ ισα ἀεδητταπα, ομαπταπινῖς [σῶπο. }οσθίής Παπ «οδοί ΙεΙοἰς 
ιοᾖο]ία {Ρίφμε ἀῑσαι σά νέγύι ἀειο {ροκ Ἐν ἆᾳ το Ιπάϊςσαπάϊ Ἡτ 
πατ οπιπῖρας εορία., «Γοῇοδοίὲ Ικείογί βελο]α. εΧκ Ψοβδῖαπο (Οοάϊςᾶ 
ΏίοΠοίμεσαε Τεἰάεηςῖς οἵπι α πιο ἵπνεπο ἀεδοτῖρια, αὖαα απἰάσπι αἆ 
Ίαπο αΓάΠ 5ρεοίῖαητ» ἵτεγαππ ἀθεςΓιροῖσσα ΠΟΠ Ῥοεπίτερί  Βηδρῖςογ αἲι- 
τοπ εκ απιῖαηα ΠΠΕΠΙΟΓάΠά νετετὶ απαεάαπι βεῃο]ία ἀθεζγ]ροῖοε ᾖ{71έ- 
ἵευ "Πδοὔοωης παπι Ποπίποιη Ἑιεσ]εσίαδίοιπι αενο ἸνΠςΠαδ]ς Ῥαΐασο- 
Ἰοσῖ. εἴ Απάτοπίοί», ους Ίατα κφαερίᾳς ατερῖτ ἵηπ ΙδίΟΓΙΠΙ ΤΘΠΙΡΟΓΗΠΗ 
Ἡϊδιοτία (εογσίας ΓαεΏγ/Πεγέες ΠΟΠΙΠΕΠΙ» ΙΠαΠαΠΙ, ἰδῖμς αενῖ. αὔδαιπε 
ςιΏρῖάϊο (απιπαποῖ νετεσῖ, οὐδειγίςδίπια αιιαενῖ, πες σ/ἱσογής Ἡς- 
ους φώῤμώοὲς ἵπτε]εοτα, ῥρτοδαβίµτοτ αἀεο Ιπτεγριετατί Ρροϊιῖσ ΠΟΠ 
ορίποτ.  Ἠπίας αιἰάαι]ά :Εαετῖτ, Ἠαθο 5υπτ ἵπ ἴδίαη αΓαπΙ «λοςίώείσο 5ο- 
ουΠάαπι» αἴὖαο ατα Ἱεσὶ Ροτεσῖτ επιοπάατῖης απαπι αἰἲθί 5ογῖρτα ἵπ {5, 705. 
δὲ Οὔκειν. αἆ Γήείας 1.. π, ς. νΗ, 

οι ο Ἱωι. 



σ3ο ἵ, 6. ὓὅ,. ὈΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤ ΧΙΙ. 

Εοιωνθ. 

Τη Άταπι ΕΓοδϊαάαε 

Ἑομονεῖαι τοῦ Ὁλοβωλου "Ῥήτορος 
Ένυρου Ἰ]ανουὴλν καὶ Μεγάλου Τρωτοσυγγέλου, 

[ 

Ὠ, ἀπὸ τοῦ Ῥωμοῦ ὃ λόγοι» ὅτι ἐγὼ εἰμὶ ὁ βωμὸς» ὃν "Ἐτευ- 
/ 

ἕε καὶ κατεσκεύασεν Ἰάσων» ὁ ἸΜέροῳ» ἥτοι ὁ Θεσσαλὺς, ὁ 

Δίσ- 

ν.. 3. Ὁν ἔτευξε] Ῥοσ"εται Πίο οχ 35. [ς, 7ο. ὁν εἰ ετευξεν" 
εχ α]ο 0οά. αἀδειίροεται ἐωὲ τεῦξε. Πιοκ, Ἰήσων ὁ µέροΨ. ᾖἵπτετ {ρ- 
5ης Ῥοξπιατ! νεα Ἱΐς Πα ἵπ απτφιἰςίπιο Όοά, Ἠαες εταηῖ ἵῃ- 
τορτοταΙηοῃία αἀφοτίρία: Υδ. 1, Στήτας ] Γυναικὸς καὶ τῆς Μηδείας. 
5. ο» ᾽Ανὴρ Θεσσαλὸς ὁ Ἰάσων. νΝ5. 3, Εμπούσας ] Θέτιδος. ν5. 4» 
Τεύκροιο βούτα ] ̓Αλεξάνδρου. ν5.7Ζ, ᾽Ατάτωρ ] Ἡ θαισος" (Ίμερ. 
Ἡφαιστος.) ἅδ. 9. Τεῦγμ’] Οἰκοδόμημα. Υ5. 105 Θεοκρίτοιο Ἰ ̓Αλε» 
Σώνδρου. Νδ. 11. Κάύτας ] ̓ Ενταφιαστής. ΥΝ5. 14, ᾿Εκδὺς ] Κατεκ- 
ὀυόμενοι, ΔΛά νετουπα παπι Ἠπες 5οτῖρσετατ ἶς. 7ρείας: ον Ηρ 
 ἁρδίων ] ρα Νϊς Ρ]ηταἰα ε5ε, Ὁξ 5Ί8ρε, Ρο χώρω. ἴσηιε ἡρ' 
ἁρδίων Ἠϊο ε5ι χάριν ἁρδίων. -- ΛῬγορίε ᾖοραΜίαίεν, ἕνεκα 
νε] χάριν τῆς Φιλοξενίας» (αὐέηιποβως ἀῑκίς ρω Φιλοξενίης. 19 
Ώασπι, «εμέ. ΧΙΙ. 

Ἡ5. 6. Διὼ τὸ μέτρο ᾿Αΐτης ] Ουῖά Ἠϊ Ίσα γεβητ ποπ αἆςθθ- 
ϱὔογς ΠὶςΙ γεισίΠπ δρεστεητ οὐήπταπαΣ ἩΒδΙ Χρύσας αἴτας ἀπῖδ 
6.5εῖ Υοῖετες Ιρηοίαδε νἰάεπτας Οναπιππαςεί τ΄ πες πα α4έο- 
αὖε» «Εοοδοίηημ Ἴδα Ποπ ατερίδε: αΜοταπι Ώε «οπΙππεΠία 1Π8- 
ΙΠΟΤΕΙΙ» «δώῤιακίως Ἱπτε]Ηρίτ «4βοΠείη, ἵπ του υσδε (Ἠτγ- 
5ο ουΊτηα εχἰπῖα τε]σίοπε: Π]τίΗη νεο ευάανίτ ντ ἸΜαδη5, 
ας υἱοίπα Ἱαοτοτί νΙάσεγεπται Αρο]Ιπῖί εοηνεπίτε: νι]σατα Ἱεστο- 
ης 5οσνηῖα ᾖςσ. 7ος αν εί, (ᾖγγεασε, Ἰπηπτ, «ΙΟΥ 
Ἠίς ἀῑεῖτας «4εᾖΙ]]ες Άγοβρίε (γγτεϊάε, Ὕάε Ογκεηοίς εγῶί. 
Νε ἐΠιγεεῖάϊς αιπάεπι απιατος Αιτίάες ἵπ Ιδημσπιοάί οασπ]πε ᾱἷ- 
εἱ Ροβδεῖ Χρύσας ἀῑτας" ΑΠΙΑΙΩ Ύετο Ῥε]άαε ἢΑγῆεῖς ποπ ίσα 
ΟἨτγδεποῖς εταῖΣ δεά {0/εή : αυἁ ἵτπαπεξ ππα ἵτεια ἵπτει- 
5ετῖα 5οτίΌεγεπΙ Χρύσας οὁ) ἀΐτας" φεά πάν (σε Ἠξ- 
Φ/γαες Ίάεπι 1ῑε Ἰνεάειε πιπατίτηδ, µέροΨ δίσαβος " ο έυ 

ϐν. πο 
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5 Δίσαβας ὃν, ὃ ὃς ἠβήσως, τὸ μὲν. τῇ Φύσει, τὸ ὃλ τῆς Μηδείας 

ἑψήσει, καὶ τῇ ἐντεῦθεν ἀνανεώσει ὁ Τόσις καὶ ὁ ὠνὴρ, διὰ τὸ µέ- 

τρον ᾿Αίτῆής καὶ ἐραστὴςν τῆς Ἑτήτας καὶ τῆς γυναιχὸς, τοῦ "Λρσε- 

νος καὶ τοῦ ὠνδρός. ἐπιβουλεύσασα γὰρ Μήδεια Θησεῖ, καὶ Φωραθεῖ. 
σα». ἔφυγεν εἷς τὸ µέρος τῆς Ασίας» ὃ νῦν Μηδία ἐξ αὐτῆς καλεῖ- 

το τω, ὠνδρώαν περιβωλοῦσα στολήν. οὐχὶ ὁ Σποδεύναςο ὁ ᾿Αχιλλεὺον 
ὁ ἓν σποδῷ καὶ πυρᾷ. εὐναζόμενος παρὰ τῆς οἰκείας μητρὸς Θέτιδος ν 
ὡς δηλοῖ Λυκόφρων. πάλι οὐχ. ὁ ᾽Αχιλλεὺς, ὁ ᾿Ἶνις καὶ ὁ υἱδε τῆς 

Ἐμ- 

Ίος, --- 5εἁ /α:0, απὶ πος Ἀἶτατα (Χρύσης ᾽Αθηνᾶς βωμὸν ἆῑς- 

ευπα ἵπ ατσιπισπῖτο οββοςίς Ῥμϊοετεταε,) ἵπ Ποποτοπι Όεαρ 5ἱδί 
ςργϊδεῖπιαο «οηδιτηκεζαῖ, 

9. 7. Τοῦ ἄρσενος ] Ἐκ αἷίο (οάϊες Πὶς ᾖ5. 705. αἁθοτίροοτας, 
τῆς ἄρσενος καὶ τῆς ἀνδρώας" εκ 41Ο στολὴν, ΡΟ πύλη;», ἵπ ΡΙο- 
ΧΙηϊς τεοερῖ: ἄνδρώον περιβολοῦσα στολὴν» αουῖα νἰγιίεπι ἱπάμτα 
ετοἶαπι ἵπ Απίαιη Ρτοζεετα ἀῑείτυς ἸΜεάςα. τεςτϊῖσείπιε {0.ς. Ιπῖτῖο «αζ- 
πηϊπῖς επιεπάαςςα γἱάετιτ Εἑμώρσενγός µε στήτας" επίιδα απῖπι πι]]α 
οµτ ος ᾿ΠΗμάρσενα σἐΗΗΜΑΛΕΙΜΙΦΗ ἀἰκίδδοι, 4ὐαΠΙ ἵαπιθῃ Ἱαοτίο- 
Ώοπι. ἁπδῖο. ναςυαπ1 Ῥυταδατ ᾠώύμαν. Ἐἴμ᾽ ἄρσενος (᾿Εγὰν ὁ (ω- 
μὸς εἶἰμι ) αι νυ]σατΙη οταῖ» Πίο Ἱορῖσα νἰάειατ ει ᾖ/οἱοδο[μς, 
-- Οιοὰ αἲτ ἆς ἸΝεάσα ἵπ βοῖαπι Εασίεητο, ει ἆς ἠήεΐᾳ απ ἵ]α 
ἀεποππίπατα», ἰπαάτμπα αἴἶαπι αἳ αἱ, ΠοπΙο αΠίδοδίε, ορίποῦ» 
αἆ τπεπάππα ΠΟΊΠΕΠ Μηδείας ἵπ εᾖοίίο αιιοὰ 5ο νι]ρατατ ἵη «{γἱ- 
«ἰοβηαμίς Εαπτ. ν. 693. ἀντὶ λόχου {εὈττίδε» λώτου ) Μηδικοῦ 
ἐθόκει γὰρ καὶ Μηδικὴ χώρα Μήδείας τε οὖσα καὶ κώθυγρος εὔφορος 
εἶναι εἰς τὼς τῶν πτηνών τροφάς. υδὶ οµπη ἁοςτο ,εοῖοτθ «οἴτος- 
ΠΟΠΕΙη «οπιπυπίσανοτο Τὲ. {1οηςίεγ/Ηςὲ 9 παπι πμ νῖ βυπι- 
πας οἰῖπι Ιπάϊσανῖε, Μηδείας ποπιπϊ, αιοά 5εἰο]ο ἀεδετήτ οτἱρῖ- 
τὶς πιοπιοσί, {Γε]είτος εαείτιεῃς» τεδιάς τε οὖσα καὶ κάθυγρος" 
εσὶο εωηβερέγὴ εἰ ῥίᾳμα. τω] ετῖαπα Γαῖτ Έπεςραα: ἡ τῶν Θετ- 
ταλῶν» πεδιὰς ο 3ἴθμα Ἰάείτοο οφιιῖς αἰεπάίς αοσοππιοάα: νἱά, Ρ/ά- 
ἐο 1.. 1. ἆς 1.1. Ρ. 695. Ρ. πο Ρ]ΗΤες ποπιποι. 

5, τι. Πυρά | Πυρὶ ροῦας 5εγσεπάιπῃ. --- [ωοοββγοπίς ΛΙοχ. 
ἠοοίσπατις ν. 179. αἱο ἆθ 5ερῖεπ Ηρετῖς ΑοΠίΙ]επι οαπίε Μοῦ- 
νον Φλέγευσαν ἐξαλύξαντα σποθόν. ---Ώτο Ἴννις Ὠίο ετ ἱπίτα 5οτῖ- 
Ρ5ἱ νιο πιοτο ΙδίδῖΟυ 

δα 



{5 1. 0. Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ σΑΡΌΤ ΧΙΙ. 

Ἐμπουσας τοι τῆς Θέτιδο. Φάσµα γάρ τι ἡ Ἔμπουσα νυκ- 
τερινὸν εἷς . µυρίας μορφὰς ὦλλοιούμενο» ὧν Φησὶ καὶ Φιλόστρα- 

τος µετεβάλλετο ὃξ καὶ ἡ Θέτις εἷς µυρίαᾳ μορφὰς» ὅτε μιγῆναι 

αὐτῇ ὁ Πηλεὺς ἔστευδεν ᾗ καὶ ἐμίγη σητίας εἴδει. Πάλω οὐχ, ὁ Αχιλ- 
λεὺς, ὁ ἹΜόρος καὶ ὁ θάνατος, τοῦ Ῥουτοα καὶ τοῦ βουκόλου , ἢ τοῦ 

Αλεξάνδρου». τοῦ ᾿Τεύκρου καὶ τοῦ Τρωὸς, τοῦ Τεκνώματος τή: Κν- 

νὸς, ἢ τοῦ υἱοῦ τῆς Εκάβης. ᾿Τοῦτο δὲ λέγει» ὅτι ἐγὼ εἰμὶ ὁ ναὺς» 
ὃν 

οςῦἊἍὴο- -----ἈἃἈἧππ1άάλλαΙΑ υ-.-.-- 

Ἡ/. 14. Φιλόστρατος ] Ἐμπουσῶν ππεπτίοπεπι {εεῖτ Ρήᾖ]ο. Ν. 
Δ.Π, ς, 4. ἰν, 95. Ρ. 165, 166. εοπΕ, ο. {ήεια εἰ) Τμοςτ. ιτ, 
αἰδς Πο 12ο 

Ἡύ. 19. Ὁ ναὺς ] Ὠϊεί ἀεὈιῖτ ὁ βωμὸς» 5εά (Ἠσνδεος ἸΜίπαγνας 
τοπρ]απι ατίαπι ΠΠΕΠΙΟΓαΤΗΣ ἴπ ὁεᾖοί. αἆ δοβή. Ῥη]]ους, ν. 1351. 
οῦ] ἁῑςίτας ΡΠ]οστεῖεςΣ 

Χρύσης πελασθεὶς Φύλακος» ὃς τὸν ἄκαλυφῆ 
Σηκὸν Φυλάσσει κρύφιος οἰκουρῶν ὄφις. 

Ἠίαπς ἀἁῑδεῖπις αἩ «στο τε[απο 5εραταϊΗπι αἴτατα Πιῖςςα εερῖ- 

πιθΏτο Ῥτο πιοτο Ίπία αενί. ἵναίαπι 1 τοπρ]ηα Πε; πς- 
αε αενο Γοαοπῖς ἵπ Ατοπάῖαο Ἰγεπεο πιοπῖε Διὸς ἄβωατον {ε- 

ρὸν» ατ ἀῑεῖτης Εῖβεε 1η ΕἘτονίοφίή. Ὁατας. ο. 1» Ἠϊπο Γ]σίπο ος 
Φεᾖοἰἱατίῶε (εγηισηίεῖς 5εὰ ἴαΠτΙπι «Διὸς ὤβατον, πι Εγῶτίορῤε- 
361 ατοῖττοτ 5ετἱρεῖσςα, ΠεΠΙρΟ τέμενος» α τε]ῖαιπο πιοητε 5ερίπιεῃ- 
το ἀϊδεποτιπι: αιιοά Παπει εκ Ῥαάμσάαη. νΠΙ» Ῥρ. 675. Ρα γεβὲ 
Ἐ. π., Ρ. 3900. Α. Λυκαίου πλησίον σήκώµατος οσι ἵη Εωγίριςς 
Ἐ]εειτα ν. 1974. 

Ὅς. 93. Ἔσυρε καὶ ] Ἐκ αἷο Οοά, 7οεε]ώς εποϊανετας εὗρε καὶ 
-- ἵπ Ἠὶ Ίατετο γἴάετιτ νοχ {λορίζάίπε ἕψωνδρα"' εὐἶα5 εχρ]ἰςπτίο: 
φοὶ αἳ Πο]οδοῖο. νεὶ α Πρτατίο Εῖτ οπ]ῖδσα. 

8.9. τὸν Οὗρον ] Ἐεοῖε «ορῖτ ᾖ. ῥοεεμε, Θτεῖις ο {ο ζεη] 
Ίπτεγρτειατς: δζὐηηακας Ἱαρῖτ ἴπ 1ρ5ο Ῥοδππατίο τὸν υγ «λκον 

ῥὔνον' «εὐλίο Ιπιε]]σεης: ἵπ (οὰ, Ἠ5. αἶτετο οὖνον. ἵπ αἱ- τῷ 
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30 ὃν κατεσκεύασεν ὁ ὠνὴρ τῆς Μηδείας, οὐχ. ὁ ᾽Αχιλλεὺςν ὁ τοιόσδε καὶ 

τοῖος», ἀλλ᾽ ὁ Ἰώσων ' δύο γὰρ Θεσσαλοὺς ἄνδρας ἔσχεν ἡ Μήδεια: 

τὸν Ἰώσονα ἐν Θετταλία» καὶ τὸν Αχιλλέα ἓν ταῖς νήσοις τῶν µακάρων. 

ο ---- Πότε ὃ) ἔἐμὲ ἔτευξεν ὁ Ἰάσωνς Ὥμος καὶ ἡνίκα ἔσυρε καὶ 

Ἔβῥαισε καὶ ἔφθειεν ἡ Μήδεια : τὸν Οὗρο.. καὶ τὸν ὁρμητικὸν 

ο5 Γυιόχάλκο) καὶ χάλκεον ἄνδρα» τὸν Τάλων, κωλύοντω τοὺς ᾿Αργο: 

ναύτας Φιελθεῖν» ὃς ἓν μιᾷ ἡμέρᾳ περιώδευε τὴν ἱζρήτην νῆτον καὶ ἐφύ. 

. λωτ» 

ἴοιο τοοῖς Ἱερείατιή σὗρον, τπτ Πίο ἵπ δεμο]ῖ, αδί πιαῖς τοβάῖτιης 
ὁρμητικός τεσῖαπα ΙθοιΙοπαπῃ 5ο] οτι Τήοη. (αὖσης ἴπ «4ροίο- 
«4ο. Ῥ. 89. Ταἱοι Ίαχτα «4ρο[ίοῦ. 04. 1ν.. Υ. 1643. Εὐρώπῃ 
Κρονίέδης νήσου πόρεν ἔμμεναι οὐρον.- 

. Ἡ5. ο5. τὸν Τώλων Ἱ ἴα Οσο. Πίο οσα πάλων οἵ πώλλων, Δά 
ἴδια (111. ΊΝοη εἶσέος δὲ [ης Πίο ΟεΓΜή1, 5. οσο Ρ. 1999 

:Ἠασς αἴτα]]τ Γο/οδοὲ Ι«είογᾖς.. αἳ ἵπ. 15 τὸν Γώλω πωλύσοντα τοὺς 
᾿Αργοναύτας δμελθεῖν" --- Ὃε Ἔαιο, Απθοπατας τοσα Οπεῖαε Πὰ- 
γαι τε]ίσατε νείαητα, Ἰ]εάσαε πιαρῖεί5. απῖδας (απάεπΙ εοη[εο- 
το» απαε Βία πασταπτας  Ῥ]εγάφϊο »-- Ῥταστες  αία»  εαοῖπ]τ «4βοῄίοῇ. 
ΠΛοά. 1ν» ν» 1698 --- 1689. 1ο ρήπήι Τοὺς δὲ Τάλως χάλ- 
χειος - εἷργε γθον) πείσματ᾽ ἀνάψαι 1όῇ5.. δέµας καὶ γυῖα 
τέτυκτο χάλκεος ςΔουἱαήσε γυιόχαλκος } απὶ ταπάσπι α ἈΝΙο- 
4εα εοπ{θοῖῃς, «1686. ἀμενηνὸς  ἀπείμονι κώτπεσε ὁδούτω. ἸΊα- 
115 Πα Οτειεηεῖς.. χαλποῦς --- τῆς Κρήτης περίπολος Τοἱπο" 
ἀῑετι ἘΤ. ἩΓ, Ῥ. 47. δεοΙπάμπι ὦΗΜοΠΙάο1, ΠΕΠ Ίας ἵπ ρα» 
το 5οα πίτας οςπάες, μι Ἡφαιστότευμτος" αποά εκ ομα Ἰοει 
ποδιίπ]ατο η. Σαρθώνιος γέλως οἳ ππεπηπίτ. {α(βίης ἵπ Οά, Υ» Ρ. 
735. 5ο, τοῦ δοθέντος ὑπὸ Διὸς τῇ Εὐρμώτῃ Φύλακος Ἡφαιστοτεύκ- 
τευ. αραιά Ζεποζμ ΘὉεπι. ν. Ῥτου. ὃν ἸνΠποϊί. ἀῑσῖτατ αι. Ψ]σα- 
πο ἁαίμς ὥτοῖαο εΗ5ῖος» πώ» τεὶο ἑκάστης ἠωέράς τὴν νῆσον περιεί- 

λιόμενοῦ» ὁ Τάλως ἔτήρει. Ἀος., ἲ. εἴαῖς, αρθητάυα, νιάεδατας 4ροῖ- 
{010 5. άαμς 4ἄεο ν 1644. Τβὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ 
δωεύοντα. Το» αποταππῖς πεπαρο» οὐγοιωμεπηίε Ορείαη)ς΄ τρὶς 
περιῄει τοῦ ἐνιαυτοῦ. ιτ κατ]δῖτ Ἰπ ΝΠποῦ Ρἰαΐσ, Ειρι]ας νε]απὶ τε» 
πιονεης ἘΤ. ΠΡ. 35ο. Β. Εἰομί 1οεπῃ ἀάῖτ, εἵ αἷ]α ἆς Ἔαἱς» 
ο δει 1π. Οτεῖά ς. ΧΙν. 

ζς τ ο 



σας Ὦν 6. ὓ. ΒΡΙΑΤΠΙΡΓΕΣ σΑΡΟΤ ΧΙΙ, 

λαττεν. [ ὃν Ἀθόρησε ] καὶ μετὰ  µόρυ καὶ κακοπαθεας ὁ "Ἡφαιστος 

ἐτεκτήνατα, ὁ ᾽᾿Απάτωρ ᾽ ἓκ ΥΧρ τῆς "]ρας µόνο ἐγεννήθη. ὧς Φη- 
σὺν Ἡσίοδος ἐν τῇ Θεογοίᾳ»ν ἣ καὶ ἔβῥψεν αὐτὸν ὧς ἐτώσιον ἄχθος" ὃ 

Δίσανος ὁ δίο γυναῖκας ἔχων» τὴν ᾿Αϕροδίτην καὶ τὴν Χάρι" 9ᾳ 
5 / τα Ν Ν ΑΝ ς 
Ἐ μόν ὃ Τεύγμα ο καὶ τὴν ἐμὴν κατασκευὴν, Ἰδὰὶν ὁ Φιλοκτή- 

τηε, ὁ Κτάντας, καὶ ὁ Φωεὺς, τοῦ Θεοκρίτου ο ἣ τοῦ ᾽Αλεξάν- 

ὃρου τοῦ τὰρ θεχο κρίαντος" ὁ ἹΚαύτηῆς ο καὶ ὁ ἐνταφιαστὴς, τοῦ 
Ἐριεσπέρου Ἡρακλέους. γγώριμοι αὗται αἱ ἱστορίαι ἐν τῷ Λυκόφρων. Καὶ 

΄ ΄ ” οι 

τί ἐποίήσεν» Αἰξεν μαὶ ὤὥρμησεν» ᾽Ανιύξας 9 καὶ κράξας. ἥτοι 35 

ἐμὲ ὕμνησε καὶ ἔδόξοσεν ἰδὼν ὁ Φιλοκτήτης" εἰς δὲ ἀντίχαρι (οὕτω γὰρ 

τιμῶσι Φαΐµονεο τοὺς τιμῶντας αὐτοὺς) Ἀάλεψεν καὶ χαλεπῶς ἔ- 

τρω- 

5. 97. [ὃν Μόρησε] Ίδια ροσιῖ, Ρτο 5οπῖρῖα Ιθοτίοπς µόρου. 
Ἐκ Οπταρηηβίείς 5ο] ποδῖ5. Ἱηποϊμίε ἈΝ]ορήσαι Ίδιο αἰσηϊβεατα » 
ΡΙΟ πονῆσαι μετᾶ κακοπαθείαςο οπὶ ᾖ70ήεγὲ Μορόεντα πο Ἱπτεζ- 
Ρτοϊαπῖης τὰ μετὰ πολλοῦ καμώτου πεπονηµένα» ἵα Γειοάόρος 40αθ- 
σοΏῖΘΦ τὸν γεωπόνον. 

Ἡς. 98. φαιστος --- ὃ ᾽Απώτωρ Ἰ Ἠαες οαἆεπι οἳ ὁδζύα- 
οὐ αἆ ΠΠ Παδιϊῖςδαιτ οεπο]α., αὉ ΘΙΓΟΙΟ ΠΟΠ ΙΠΟ δἱρῖ οἳ- 
τίδοι, Λας Ἱπτε]]ίρεις, αδί Ψπίσαπας ἀρθίσπαῦατιγ, ὁ ἀπά- 
τωρ», 74ήήΠΗ/5, Ἡτ νΠπετνα 6» 5οευπάμιη οαᾖ]σεγ πἆ 
Οἰωὐζμη. «ου. ῥ. )εεἰἠῃσ. Ὁδδυιν. Ἡ., 6. Χ», Ῥ. 1δΙ. --- 
Τ αιάαη5 Πίο /{ήεπίοάη [Πο]οδοίμς, 5ἶνο Ῥοῦα5 ἴ]ο Ίοπδαε νε- 
τηφτίου. Ογαπηπατίεμ5», ναΙσΙπι δρεσιαδαῖ ΤΠοοσδοη. 927: 41ο [α- 
9Ο οἳ ΠΙΩΓΙΙΗΠΙ», Τριτογενείως Ρηϊτεπι», Ἱπιτατα Ἡρη (δ') Μφοι- 
στον κλυτὸν. οὐ (πο Ρίο ἐν τοοῖε Πητ οππεπάαταη: γἱά. (α- 
Ίειο ἵπ «4βολΙοά0. ρ. 89) Φιλότητι µιγεῖσα» Γείνατο" -- Ἰρίάειε 
ραιίο ροςι ᾽Αγλαίην Ψυἱεαηα5 ν. 946. Ὁπλοτώτην Χαρίτων», ϐ:- 
λερὺν ποιήσατ᾽ ἄκοιτω. ὙΝεποτῖς ετ Αρ]αΐαε ππατῖτας απαΏίο ταςῖα5 
Ἰοπἱᾳάπε δίσευνος ἀῑείτατ, ο παπι Ρατ --- Ἐχείάϊτ ραπίο Ρος 
Ἰήητρόῤῥιπτος 9ΠΟ Ρρετίπεπτ ἰδίῖα» ἣ καὶ ἔῤῥιψεν αὐτὸν ὡς ἐτώσιον 
ἄγχθος ' ἵῃ ΗΠΟ (94. περὶ ἑώσιον, ἵπ αἹτοτο εἴατ ὧς ἐτώσιον" Ἠος 
«ἵπςριΙΠΙ: ἐτώσιον ὤχθος εσι ἴα Εο. 1 Σ. ν. 104. 

Ἡς, 34. Ἡρακλέους ] Βεροσυῖ, αδὶ 700, ες (οἆά. 5εΠρσεταῖ 
σοῦ 



ΑΏ 5ΟΗΟΙΗΑ ΙΝ ΑΒΑΜ ΡΟΡΙΛΡΑΡΕ, ορ 

τρωσέν Ἆω, κὶ αὐτὸν» ἓν Ἰῷ, κα Φαρμάχῳ» ὁ Σνργαστρος, 
ὢ ὁ ὄφις ὁ τῇ Ὑαστρ συρόµενο» ὁ ᾿Εκδὺς τὸ Έῆρας  νεάξει 

{9 γὰρ ὁ ὄφις τῇ τῆς παλαιᾶς λεβηρίδος ἀπεκβολῇῃ. ᾿Τοῦτον ὃ) Ἔλυ- 

νύοντα» καὶ [ραθδύνοντα, ἓν τῇ ᾽Αμϕμλύστο, Κρήτη, μετὰ γχνέ- 

νους εἷς τὴν Τευκρίδαν ἢ τὴν Τροίαν» τὴν Τρίπορθον α καὶ τρὶς 

πορθηθεῖσαν» παρὰ Ἡρακλέους, τῶν ᾽Αμαξόνωνν καὶ τῶν Ἑλλήνων, Ηγα- 

59 ἕνεκω τῶν ᾿Ἀρθίων» κά) τῶν ββελῶν Μοῦ Ἡρακλέους Τι ὁ Φος 

45 καὶ ὁ κλέπτής τοῦ Παλλαδίου" ὁ. Δίζωος, ὁ εἰς Άιδου καωτελθὼν μαὶ 

ἐκεῖθεν ἀνελθών' ὁ Ἑγέτας τε ἸΜητρὸς τοῦ Πανδεν Ἡ τῆς Πηνελό- 
.Α πηε" Ἡ ἔθεκε τοῦτον ἐκ τῆς µίξεως πάντων τῶν μνηστήρω. Καὶ ἄλλος 

τὶς 

τοῦ τριεστεροῦ ελέους" εἴ ΡαμΙο απῖα» τοῦ τὰς θεχς κρίνωντος" ρτο 
κρίνοντος" ἐκ πἴτετο «ο. ΕΠΟΙΔΒΗΠ Πο, τοῦ τῆς Δ. κρίνεντος. --- 
Ὀρι πιος εκ Οσα. αὐδηῦο 9εήςή΄ Ἰεδευαταγ, καὶ ἐποίησεν" αἶξε” 
φεπἱρεπάμπι «εηςιῖ καὶ τί ἔτοίήσενς -- εείά Γεος Ῥάλίοογείες 
αἲς ἵπ 5 Βεποβὶς Ίπβ ν. 44, Τίός Φαρία υ. 93. Ἀότε δ' ἐμὲ 
Έτευξεν ὁ Ἰάδων 3 

5. 35. ᾿Αγιύξας ] Ῥοσι Ῥτο ἀγεύξας" οπαππηνῖς ππῖΒ απο- 
αὖε εὔπι Ζ6ΐο ϱατηηπῖς «οπάῖτος ἀοάϊκκα νἰάετειησ: ᾿"Αΐξεν, αἴν 
Ἰύξας. εκ Οοάΐϊεαπι αἶτετο ᾖ5. ποϊβνετας Θώῦξεν ἀνιύξας" ος 
αἶτετο» αἴξεν ἀνεύξας. ---- θεηιοπιῖα «ολο]ῤαιαοε, ἤ τοι ἐμὲ ὕμνησε 
(1π α[ο (οά. ετατ ἡ ἐμὲ ὑμνήσας) καὶ ἐδόξασεν εἲς. αἴϊαπα 
φρεεῖαπῖ Ιεειίοπεια, Ποδῖτα ἴαϊπεπ ἀετετίοτεπι., {οσο ΄Αεισει. 

Ψ9. 41. Κρήτη ] Έπτογ ο5τ εἶνα Γοοδο)} 9οι Πρτατί., οπίης 
τηεπιοσῖαε 5ρτα Ἰπεπποταῖα Ογσία Ἱππασοτεβρατ: α νετοτὶ Οταπιπιαίςο 
5επῖδί ἀεριῖτ εν τῇ ἀμφικλύστω Λήμνω" τπτ ἀπδίτο 5οτὶρδοτίτης μετὰ 
χρόνους 38 μετὰ χρόνους {, Ἰὰἆ ε5ι δέκα" βο58 ἀδρεπηίῃς ταπιάϊα 
επί ἵπ Τεπππο Ἠαξσετατ ῬΠϊϊοστοτε. {ΠΠ τοσρητίοτος Ὀτπςοί 
Χρένον γοσαραπτ: ορ. «4εσεῦ. ἵπ ατσαπ. Ἔταισ. νῃ ο. ΤΗοΡ. 
ὁσμο). ἵαπ Εωήρ. ΟΥ. (εἀ. Κἰῑσ.) ν. οοτ. τόδ7. Εωραή ἵπ 
Η0Ἠ. Ἡ. Ἐν Ρ. 179. 9, μετὰ τοὺς ἐννέω δηλαδὴ χρόνους. «ΟΠΕ. 
1ο. ΠΗΗ(. αὰ Ππεπι Ἐν. Ἠσμηλαοί ει ᾖήατοί Τ. Ε. ἵπ «πίμορῦ, 
Ρίας. Ρ. 178. εἴ Ρ. 497. 



536 Ὦ, 6. Ν. ΡΙΑΤΚΙΡΕΣ σΑδΡύυΤ ΧΙΙ, 

τὶς ἤγαγε τοῦτον τὸν Φιλοκτήτην εἷς τὴν Τροίαν. ὁ Ἰλιοῤῥαίστας . 

ὁ τῇς Ἰλίου Φθορεὺᾳν τοι ὁ Διομήδης. ὁ Ἶνιςν καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Τυδέως 

τοῦ ᾿Ανδροβρῶτος ἔφαγε γὰρ οὗτος ὁ Τυδεὺς τὴν κεφαλὴν τοῦ Με- 59 

λωήππου, καταῤῥοφήσας τὸν ἓν αὐτῷ µυελόν. 

5, 48. Ἰλιοῤῥαίστας ] ἵαπ υ]επηῖς Ώουἱαάπε Ἱν. Γή ποτος 
ουσ δαύηιάείο Ἰνοῤῥαίσταν δετῖθεπῖεπι, 6ἵ ὠνὀροβρώ» σεπἰτίναπι, ατ 
αἴτ, ΏοτῖςἩπι Ῥτο ὠὦνδροβρῶτος' Ἆος ΡοδίτεπΙΠΙ εταῖ 1π Πτοφυε 
(οά, αἩοτηπι αἶτοι ἆαῦατ Δίζωος» Ἶνις τ ἀνδρόβροτος Ἰνθραίστν" 
αἶτετ Δίζ, Ἵννιο τ ἀνδροβρῶτος Ἰλιοῤῥαίστας, Ιπσεπίοδα /ο5. δεβίὲ- 
σεγὲ εοπῖθοτητα ἵαπ Τήευεγίίο ΠεΙμοΙὲ Ρ. 534. νε]ατ ἆᾳ Ὀ]γεςε Ρο- 
οἶτα» αι (Ογε]ορὶ οομἱο5 ετιῖτ, Ιεσεηπτς σῖνίο τ᾽ ἀνδροίήρώτος ἶλ- 
λοραΐίστας., Ἶ]]α νεῖσυπῃ νϊεαι. Ῥαεπα επ ἆπο οατπηϊηϊς νΥθτσι5 
Ἱαπηδίςοί δυπτ πει ΠἩγρετςαταἰεοτ]οίΣ Ῥοριτεπή εἴπδάεπ σεπετῖς᾽ 
αἰπιει » ος» ΟΡΙΠΟΓ» 5εΓἱρεπάϊ!; 

Δίζωοσο νίς τ) ἆνδροβρῶτος ἱλιοραίστας 
ο} 3 ΄ ΄ ./ 2” 

ἸΗρ ἁρθίων εἷς Τευκρίὸ ἄγαγον τρίπορθον. 

τπτ Ἠϊς ϊοπιθάος Ἰλιοραίστως» Ίετο ἁῑεῖτατ Ὁ Μητροραίστης Ἰπ 
βοῄασίο» α1θΙῃ εππεπὰανίς υἱς Θα, ὂν {7 ερείίς ἨὨϊδοετιαι, 11εγοά. 
Ρ. 181. 

| 

ολρυτ 



ΙΝ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΒΑΜΑΤΙΣ ΜΕΙΕΔΟΒΊ. τά} - 

ἉἈ οοοοοοοςοοοοοσοοοςροοοοοοοροοοοος κο κοοοο2οςκκολλςυοφοςκσθοθοσοσόοε 

οταλ όσο τπτ ΣΧ 1 1 1. 

Ιπ Βιτιριάϊ5 Με]οαρτὶ [γασπιοηίαι 

/εγους αἰίφιοί οκ Ἰε]εαργὶ Ῥγοίοροι «Ἰλίαπα δαθρίμς Ειγρίᾶι 
αῑοία Διες κόρη. «-«4ΙίΛαδθαε /ογίε Ἰ Γαρίοαε αέοίιπα, Ἡδὺ τὸ Φῶς 
λέπεν. «ἴπ 6γεοπίϊς δορἠω αἰοίο τηλικόσδε {απίας φίγ αθίαξίδ» 
οἱ ἰαπίτζϊμδ. 4εἴεαρτί ἀγαπιαίής εκἐβιπίγ τεἑφιίαθ. ᾿Εσθλὸ 
ἂν Φῦναι γόνον Ροδ{ὰ ΡΥΟ εσθλὸν ἁμφον ἔκγοιον. «ἴπ 4ἰαἴαπίετι 
ἀῑοία. Ώγο. παρ ἐκ Περσῶν, παρειπεσὼν γεζαἑίιι «4εδεΛγ/ο. 
᾽Αθδναι Διαδες ἴπ ᾖ.μόοθα, ΡΤΟΡΕ τὸ Κήναιν Ργοπιοπ{ογέωπῃ. ᾿ἸΑκ- 
τὴν Εὐβοῖδα δεγρδέ5οε Ίγαρίεοδ, νε] Εὐβάίδα. Ἔλη ἔγκαρπα, οὲψε 
τεμένη. π Μεἴεαργο ἀθδοτιρέέ φμῖ αφεγδιδ αργΗΙΠ οΟΠΨΕΠΕΤΥΕ 
6αἰγάοπέιηι: ᾖ0δ Ιπίετ τοῇδ ἐπαλλ «4πεαθιδ, δὲρεΠΠΙΓΕγο 

ἒ, κ Γωγέρίώις ἸΜΠείεαστο ραῖ αἩοφιο Ῥτο]οσὶ 5πρετος: Ίος ἁπαπιαῖς 
Εαν Πηἱαπι: 

Καλυδὼν μὲν ἵδε γαῖα, ΠΠελοπείας χθονὸς 
ν ἀντιτόρθμοιο, πεδί ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 
Οὐνεὺς ὃ) ἀνάσσει τῆςδε γῆς Αἰτωλίάς» 
ἸΠορθάονος παῖς ' ὃς ποτ ᾽Αλθαίαν γαμεῖ» 
Λήδης ὅμαιμον, Θεστίου δὲ παρθένον. 
[ Οὗτός ] ποτ’, ἔκ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν, 
Θύων ἀπαρχὰς οὐκ ἔθυσε [ παρθένω ] 
᾽Αρτέμιδ. 

Όεπεα ΜΠΕ ΓεγΗΙ Πεμ φαορσίζς α)ηὲ 
Ργ ή]. ΓγσΗ (εγεγὲ, δα νέπα [άεον 
Φα]σάϊος αναε Ἰαΐρες ᾖῤανιο ῆἱμογγαε, εἴς. 

φοἷᾶς αἱπε {λίγο είς 
ῥΡγαειεγῶέ εεδθῶσεε [εγαπέ Γιοἰο]άος αγάν. 

Ευτάνυπι Ματς επι Α]ηαθα οοπουδίταπ, απο ρτανίάα ἸΠείεαστιπι 
Όεπεο Ρερετεσῖτ» ΓΟΙ54Π οτῖαπ, δἳ αἩά Πάες Ποιο Γμιάγεῇο Τ. 9 
Ρ. 419: Δ. ἵπ ΡΙοΙορο Τταρίοιις αττϊσετίες «αἱιοάαμε πιοάο Παῖο ἱπβιητί 
Ῥατςας {αἴ1Π1 οεςοἰπεαηῖ; ” 

5 ΤΗ 



1 ο ο. ὔ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡΟΤ ΧΙΙ. 

Τιη δε νἡᾷο [ΕΠΣ ας [αἱ 1Π{6ΓΠΕΕΙΟΠΕΊΣ [ογε 
ΦΤείεζσγο, {ο γὲ5 «1 εσοί {πίεγΓεοίς [ή/µέΙ/. 

αἴας ποὺῖς εχ «4 Μείεαρτο ἀεάιε Νοπίμς Ρ.Ι5. εχ Ῥτο]οσο Ρτοῦα-- 
Ὀΐτος Εγέρίάἡς (παπι Παῖας βαρυίαπι Ταπαπι [εοσταί «4ἱμς) Ροτῖτα, 
Ίπ Ῥτοἱοφο Ροτηῖτ οἵ 5εάεια τερεΓῖτα ΥεΙδ5 ΕΙγ/ΠΟίΟσο 5ειναῖας η Με. 
λέαγρος Ῥ. 576. 89. | 

Μελέαγρε᾿ µελέαν γάρ ποτ᾽ ἀγρεύσεις ἄγραν. 

νεῖ ἀγρεύειςο υῖ οἁϊταιι. θὰ Εωγὶῤῥώης 5οἱο5 ἀἁθειάσταπιις νετριις: αἲ- 
Ρυπιεπιπι επί Επίριάσας [ιοηίαε Ῥετίὶ Ῥοβεῖ νε]. εκ Γσίπο Ἑ. 171. 
οἱ Έοτιε Ῥταεβχα ἁταπιατὶ Τατῖπο «4111. αμῖ εκ οεᾖο]. ἵπ «4γὶροβή. 
Ἐαπ. ν. 1969. αδὶ [γέρίάὶς νεισΗΙΠῃ, 9905 Ροδυῖ» Ρτίπιας ἆταιπατία 
Εαἱφοο ἁῑείτατ Ιπίυπι» εἴ µετὰ ἱκανὰ τῆς ἀρχῆς Ἱερίὶ. ααο κἱθὶ διπῖτ 
Οοιπίςυς γεχαπάα ». 

Οὐνεύς ποτ᾽» ἔν γῆς πολύμετρο» λαβὼν στάχυν»- 
Θύων ἀπαρχὰς» 

τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ στίχου {αΐσα ἀῑείειι ἵπ δελο]ῖς», 

οὐκ ἔθυσεν ᾿Αρτέμιδι. 

Λι Ἐνοδία. Ίπ ΟΠοτῖοῖς οατιηϊηῖρις {ωγ1ῤρ]άΙς, αἳ δοβ/οείς, Ῥϊνου ες» 
5επιε] ᾿Ενοδίας» 11γήσε., ΠΟΠΙΕΏ ἵΠ δεπατίο Ἱερεται νυἱτ (]ατῖδ. Ἠῖπς αἶία- 
Ώυατ ΓτοὈίτασ, εἱασππτοπι 6956 ςοΠἱεοίηταΙα» απαπαι εχκαίομά. (ατἰςεἰπιή 
ἐμνεπῖς /οζμηίς Ρἰεγςομ} Ἱερεπτῖς: 

ἄριῃας ἵπ 5οᾳς υἰτῖοςο Ὠίαπας ποπιπϊ αὐφείτηϊ Ῥο5ςο «Περίοαδασας ζτερ- 
΄ 

Θύων ἀπαρχὰς» οὐκ ἔθυσε παρθένω: 
3 Αρτέμιδ.. 

πσο παπα τπαρίοὶ οπατίππα οἶαιάῖτ ΠΟΙΠΕΠ Αρτέμιδος" αερίας οτάττ. 
Τρί, ἵπ Απ]. ν. 91, 358. 433. 1114. 1463. Τρῃ, ἵπ αυτ. ν. 9. 96, 
αιίδης αάἆ βγπιαπάαπι οοπἰδοτΙταπη ΛἐργεομΗς Εαῑτ 5ης. Ἐσ. δρ εΠΙΙΗΗΣ 
Ἰαμάαης ἆα Ὠίαπα ν]τοῖπε ασεητοπι αἆ (ση. Ἡ. Ὀπηαε ν. 6. 

Ουαπταπηνίς απτοπι νοςες ἵπ νἱοϊηῖα Ρροδῖτα5 Πορετετο «προ 5οἶεατ Ττα- 
σῖοις θαδάσπι, 5ἱ ἀῑδίεσιο νεῖδις ος α πιο ρτοθα]Ιτεγ' ἵπποτος γἰάῖσεεε 
Ἱοριγα5, ΕΙΠΙ πες «αἀρατοατ τατῖο» στ Πο νΙτρϊπίτατεπ Ῥοΐξτα Ώεαε 
πιοΙποζαςδαοῖ», αὖπε ἵη ἩΠρροϊγιο ν. 17» οἳ αἰἴδί εὃτ πιαηἰέεδία» 2σήμέρ 
ὕτμ]ο Πΐς ππεοµΠα ῥγαειμ]ῖδδες: 

οὐκ ἔθυσε Διὼς κόρή 
᾿Δρτέμιδι. 

υς 



ΙΝ ΕΠΑΟΜΕΝΤΑ ΤΔΑΜΑΤΙ5 ΜΕΙ,ΡΑΟΝΙ, τη 

Α οι ἵπ Πίρρο]. Υ. 15. Αρτεμη» Διὸς Μόρην. Τρηἱς. Αι, Υ. 1469 7ο, --- 
ιός κόρην Αρτεαν. Υ. 15439 Ἐπεὶ γὰρ ἱκόκετθα τῆς Δὸς κόρης ᾿Αρτέμι- 

δος ἄλσος. --- 5. 4195 ροσυῖ, ναϊδι5 υ]εἰππῖ Ἠας ἵπ 5οάᾳ οοπιπιοάρ Ἠαδ- 

τοι. ΠΟΠ παίε, Υεῖδη 5εχῖο» Ποπιπί Οὐνεὺς νἱάερίτατ α πο 5αΏφιίτατα 8 
ῬΙΟΠΟΠΙΕΠ Οὗτος, : 

Ώ]άπια Ἠαίας ῥήσεως ᾖ.μοίαμί Γαἱςδεηῖ ΙπδεΙξΙτο πιασῖς αοσοπηπιοάα Τ. Πτ, 
4. 436. υδῖ πμπο ρεϊπἁ ἆπο νεῖοης Ρτοσίαητ», ετίαπ Ἰαμάατί {)εηιοίγέον 
ουἱ ἀῑείτατ Ρἠαἰεγεµςν περὶ Ἑρμ. ὃ 58, οἶίπι απ1οο, Πὶ {αίΐογ, ]οοτ ἵπ 
«γ]που. Ἐπετοτ. ΠΠ. Ρ. 181. 9. υὈῖ 4Ἠαε Σοφοκλέους νοσφπῖας Ἰωμβεῖα 
φἶπο οοπιγονοιδία 5πτ {γριά , απαπινί αἆ εοπιάεπι ΓαἰοΠ6ΕΙΙ 5ΗμΙΒ 
ῬΠή]οσίριαα ἁἴαιπα «δορᾖροίες οτάϊατΙσ 

Ακτὴ μὲν ἥδε τῆς περιῤῥύτου χβονὸς 
Λήμνου. 

Ὅ  Λά ῥήπιος ἆπο, πο βεπατίος ἔεσιῤ. αἀάῑάῖι οκ 6ΟΠΙΠΟΠΙΤΟΤΟ ατιῖς 
Έμπειογ. «{γ1ιοιείςς αι 1ο Ἱερίατ, Γογιήπομέάες Ειγέρίαέ, πὶ Εἱ]ος, 
ἀῑετας Πας Όσπεμς ΓΠορθάονος παῖς" Πες ἴΦΙπεΠ ΓΟΓΠΙΑΠΙ ποπηηϊς, Παωρθάο- 
νος» Αετοϊῖσαπι, Τεπιετο τεϊεσειίπι: Ππῖς αἰτείαπι ρταετήΊεταπε Τ4. «α- 
ἀεις ει Τ. ή μεξεγης: ππαπιαας ῥρτοδατ Ν. Εεἱηείως ἵπ Ονἰά, Ν]ατ. νι» 
41. --- ᾗπ Ρτῖπιο νεΙ5Η 5ἵατε πεφπῖτ Πελοτίγες αραιά [ωηοίση. τε[ςταη: 
Πελοπίοᾳς 5οπθαϊΏΓ» 3Π Πελοπείας, Ῥεραταιη τοῖεττ: Ίος ἵαπιεπ οκ «{γί- 
Φέοίείε τεςορί οτ 1)επμείγίο: Ίὰπο ἵπ φεάσπι δΕΠΑΓΙΟΓΗΠΙ πῤομηθείαςς, ἵτπ- 
πείου» ιτ αἰπ]ία Πδοπιής «αἁπιίκετιητ Τχαρίαί, ΦΠαπι προμηβίας, ἵπ- 
σπίου" εἴς, 

Ουοά ἵπτος ἸΜε]οαστϊ ἁταπιαις {πασπισητα σο]]οσανίς υἱεπαπι Άσ/6- 
αφὐμςο ήπιας σ6γοζζης εκ 5. ατῖς. ρτοταε η Ἱπσσπι ἵπ δίραοί Ἑ ἱοτί- 
16µ. δίς ἱπιετροἰαἴαπ ῥρ. 4915 α. 

9 Τερπνὸν τὸ Φῶέ µοι» τὸ δ) ὑπὸ γῆν ὅδου σκότος 
Οὐδεὶς ἂν εἶδεν αὖ ἓς ἀνθρώπους µολών. 
Εγὼ μὲν οὖν γεγῶσα τηλίκη δόµου 
᾽Απτέπτυσ᾽ αὐτὸ κοὔποτ᾽ εὔχομαι θανεῖν. 

δοηρᾳ Γοάςαῖς (010 πιειπστατῖς Ἱαστίοπίοας οπιϊσεῖς, ος Ἰπάϊοαϊῖα Ἰοοἳ 
εεάο {εεῖτ Βαγηεκίες, νε] αἴεπι ἶ5 Παδυῖτ αἆ ΠπαπΙπῃ ἵπ Πῖ ἁρεοτίρεῃ- 
ἀἱδ, τπτ ΠειΠο Πΐ5 5απαπάϊ5 απδῃς δἷτ πΙαππ «οηΠιοάατα: ἵρουπα οὐἰππο 
Ααγπεςίμηι Ἱπτο]εταπάις ἵπ 5οσµπάο νεα ν]Ιάεταγ Πϊατας οΠεμάϊῖςσο: νο- 
ευἷας Ίτπαυε οὖν Επτά 5ηοθητῖτ, ἂψ. ἵα Αιῖζα 56επα Ρτοῖςιις ἵπαιάλ» 
πΏπῃ. Φθά {πο Όταεσα: τὸ ὃ᾽ ὑπὸ γῆν ἆδου σκότος Οὐὗδιις ἂν εἶδεν αὖ 

ἐς ἀνθρώπους µολών» Ἰδιπαροεῖπα,. οὔδ6ςτο», 5ἰσηϊβσατα ροδδυπῖς 

ἁπ[εγήῃ Πἱσγα θες σης, 
ϐὐἰ ΠΙΕΙΟ φεηιο] ἐπονών ἵπ ζμσειῃ ε(ᾷ 

9ο αὉ 



14ο Ι,. 6. Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ 6σΑΡΟύΤ ΧΠι, 

4 ΘΌΤαθοᾶ συπί γεγώσα τηλίκή δόµου " εἴ Ἱατϊπε εοπνοτιοπάα, 414 --- ΑΝ 
ιο) ἐΠπῤγ]ηίς «οηῃοῦ πες αιἰάεπι {αςϊΙπιαπι αἀπωίτταηε πηεάρ]αιαν οἳ 
εἷς επιοπάεπ{αΙ : 

Ἐγὼ μὲν οὖν, γεγῶσα τηλικήδ’, ὅμως 
᾽Απέπτυσ᾽ αὐτὸ» 

εσο φιμἱάρηι ϱ2γ{ε «άσε 512 4άεο σκαΜάαενα, ΟΓΙΕΙ 1216) (αὐΡοΙΜΙΠΟΡ. 
Όσα Ρταεςεάυπτ (ος 5ε τεδίαίις εβ]ηχίδεε ἆς ῖς εηῖρτῖς {η (οἀ. Βερ. 
Ῥοτίς, (ουί ρίατα ἀεδεοίτ αἰαπαπάο «λούσειις) ἄτερπιον τ. Φ. µ. τὸ ὃ ὑπὸ 
οῆν δι ὥδου σ. οὐδεὶς ὄνειρον οὐδεὶς ἀνλρώπους μολεῖν. --- Εικ Πΐδ, 54ης νἰ- 
πἱρδὶσἡη]5, ἴδτα ἁμάυπαι οΠογιπανί, Τταρῖςο ππῖπας Ιπάΐσπα: 

Ἡδύ γε τὸ Φῶς µοι" τὸ ὃ ὑπὸ γῆν ὥδου σκότος 
"Άτερπνον οὐδεὶς εἴλετ᾽ ἀνθρώπων Ιδεῖ. 

Οιῖά οἳ αἆ ος απατπος νεσσας Ετίρίάευς αάΠςετετας», απ Ρεοχίπηις 
ιο οίτας ἵπ ήούσεο Οομ1ὲς αἶτετ ἴτεπιν αἴεπ εκ Εαγέρίαὶς Μειεαστο 
ῥτοίειτ «4µ61οΥ ΕΕγηπο]οσὶοί ΠΗ. Ῥ. δοᾷ. 46», ἵπ ν. Φῷ, ἀντὶ τοῦ Φωτὶ» 
4ο κατὰ πιηταπάππι ἵπ κάτωᾶ δεχ ἷο νεισις αἀἱρίδεετεπιυς «οΠΏίΠαος5. 
3ῦ Αἰιπαεα Γοττε 5εεηίσα ῬτοπιηςΙαῖος: 

Ἡδύ γε τὸ Φᾷῶς μοι" τὸ δ) ὑπὸ γῆν ὧδου σκότος Ε 
ες ἌΑτερπνον οὐδεὶο εἶλετ᾽ ἀνθρώπων ἰδεῖν. 

Ἐγὼ μὲν οὖν, γεγώῶσα τηλικήδ’, ὅμως 
᾽Ατέπτυσ᾽ αὐτὸ, κοὔποτ᾽ εὔχομαι θανεῖν. 
Ψυχῆς ἄρ οὐδέν ἔστι τιµιώτερον 
Τὸ μὲν γὰρ ἓν Φῷ. τὸ δὲ κάτω σκότος κακόγ. 

.. 

Ὁπάπια οἶαυῖς Ἠϊπο τεπιοῖα νο]πετίζ, Ποπ γα]άα πὶο φεητίεπεῖ τε]αείαροτ: 
εοά. αππε τωπαυαπ Επρίάεα τοδηταϊ» ατοϊττος αεφπῖς πε Ιμάῑείρις, 
πος εοῖῖς» υὈί αἰπιῖ]ία αιιαθάαπα «ΟΠΙΡΑΤΑΥΕΤΟ», αἀρτοδαιπτη. Εαπήία- 

τοπ ΕγέρίάΣ 5εητεητίαπ ε55Ε «οηριαδίτ εχ ποταεῖς (ζζε;ο ἵπ [ή]. {πο 

«ΦΟΜΙΠ. Χν 84. οἳἵ «Πειησεγβαιδίο ἵτ [ιοί Τ. 1» Ῥ. 434. απ εππιάεπι εχ. 
Ρτεδοϊϊ Ῥ. 444. ἡἠδὺ γὰο ἦν τὸ Φῶς. κοὶ τὸ τεβνάναι δεινὸν κ-ὶ Φευμτέον. 

Ἶ]ις ατῖαπι αἁλὶδίτα ιδοίσμο» Ἠϊος ἆπο τοροήαπι {ωγ1ῤίάςς εκ ΙρΗϊ6. ἵπ' Απ]. 
Ίοσα: ν. 1518. 

Μή μ᾿ ἀπολέσης ἄωρον" ἠδὺ γὰρ τὸ Φῶς 
Βλέπει" τὰ ὃ) ὑπὸ γῆς µή μ’ Ἰδεῖν ἀναγκάσγο. 

Ἠπος ραπ]ο α τετ ετῖρτα αριιά ΛΡ/]ζρεΆη Τ. Ἡ, δ. 1”. Ρ. απ αΌσασε 
ποπηίπε Ῥοδταε Ιερετεητήτ, Ἡς ἱποστη τασϊιδἰ νεισις ἵπ Ἑχκοετρια τετηῖτ 
(ο Ῥ. 467. Ἐπάειι Εγέρίς {ρηϊρεπία ν. 1259: ο 

ιό) 
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Τὸ Φᾷῶς τόδ) ἀνθρώποισιν ἥθιστον βλέτει ' 
Τὰ νέρθε ὃ᾽ οὐδέν. μαίνεται ὁ᾽ ὃς εὔχεται 
Θανεν. 

φυ]ρατας οὐδεὶς, πἰτογαπ ῥταεῦαιτ δοσεως Ῥ. 6οιν π4, Εἴ, 695. 59; 
ἥπες εκ Εηγέριώςς ποὈὶ5 ἵδποτα Τταροεάϊα: 

Οὕτως ἔρως [βροτοῖσιν ἔγκειται βίου " 
. Τὸ ἕῆν γὰρ Ίσμεν» τοῦ θανεῖν ὃ ἀπειρίᾳ 

Πάς τις Φοβεῖται Φῶς λιπεῖν τόδ᾽ ἡλίου. 

απίθις Ῥατία ἀεάῑτ, ας εΧρτεδα νειδὶς, Εωπρίάεα πας Ῥμασάτας 

ΡΗΙΙοξορῃα ΠΗίρροι. ν. 19ο. Ἰπιάμπι Ῥμτγσα ἆθος ἵπ. Όπερες ΥΕΙΙΙ5 

1σσᾳ: οεὰ Ἰπάίσπα ἀῑοίς δοετατο {μιοαπέ Οειθετας Τ. 1, Ρ. 491. δι 
Ἱορίτατ Ίάεπι εἶδε τὸν ζόφον" Ἡτ Ποδιτο Ίοςεο 6τ αΠβὶ τὸ σκότος ἰδεῖγ. 
οί ἵΑΠΠΕΠ γετρο 5ἵ απῖς Ρρταείεταῖς Ἶος ἵπ Ίοςο μολεῖν” απ Ῥοτετίτ 69ΙΠ 

ἵπ τεπι Ῥτασίετ σεἴετα νετ5ι εΧ ΌεποπΙαο ᾖγίῤρ. Ἱπτετ. ἴ]]ο βΒῶγηενὲ 9ο. 

--- Τὸ ο) ὑπὸ γῆν, νεὶ ὑπὸ γῆς (Ίος Ριπείενε, πτ πιασῖς Αιτίοςυπά Τῇυ- 

5 ή. ἵπ Ὑπὲρ, ) ὤδου σκότος, οπῖα Ἱερίωατ ἵπ 5. 0ο. δι ὅλου» 
φοτὶδί ᾳποφίε Ῥοδ5ες ώεὶ σκότος" πῖ Ἱερίπις τὸν ἀεὶ χρόνον τῆς ἀεὶ τύ- 
ης" ετ ππίΗα ρ]ατίπια: ἴπ δι” ἀεὶ Ἰαϊετα Ροιμῖτ, εἰ ᾧδου νε]αῖ ἴπτετ- 
Ῥτειαππεητυπι αἀςοτ]ρ]. 

Π]αά., Ἐγὼ μὲν οὖν» γεγῶσα τηλικήΦ’» ὅμως --- ἁπδιο σατσοι. Αάπποτας 
αἆ Ραϊτεπι, ἵπ Εηγίρ. Αἱςε. ν. 64ο. Ὃς», τηλικός)᾽ ὢν, κἀπὶὸ τέρμ) ἥκων 
βίου» Οὐκ --- ἐτόλμησας θανεῖν. ΑΠίπιοςε δοβῥοεΙε Έτεοῦ Ληρ. Υ. ζ97: 

Οἱ τηλικοίδε καὺ διδαξόµεσθα δὴ 
Φρονεῖν παρ ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν Φύσι». 

Έσο «οἰίοοί {αηίσε γἰ αε/ώΕἰς Γῶ]εᾷ1ς 5άβρεγε ἄοοεδογ α 1ο {ήνεπε: 
ἀνιαραὶ γὰρ τοῖς τηλικοῖςδε ---- νουθετήσειο. Πζογοσ[ές ΦΙοὐᾷεὶ Ῥ. 469 49. 
5ορ]οεῖθα, «υαθ τεσξίᾳς οορίτ 7. ΦΙοββσμας Δηποξ. ἵῃ δορᾖ. Ῥ. 43. 9 παπι 
ἩΙ. Ε;. ραμήση. ἵπ αἱέση. Ότ. 1. Ῥ. 116» δεσια ἵπναδαπτας αὖ ασἴοτθ. 
εἴευτ ἴσία Τεγεμη]ὲ: ΟΜ6/ 650 (Ἠοπιο 5οπεχ ) ῥΗΕΓΙΗ ηηοο ἐῶη{1ή)η εις. 
Ιάεπι ιδορᾖροίες Πτετα 5ετίροεταῖ αιιοτίας Οκά, {η (οἱ. Υ. 7258, 

ἄνδρα τόνδε τηλικόνδ’ ἀπεστάλην" 

εςι οηἵπῃ Ἰάεπι τηλικόσδς» ας τηλικοῦτος' ΟΠΕ. ιδοβΆγομ αρ. ο) {Μη 
ερὶ Ἑρμ. Φ. 151. Πεοπαας Ῥτοπερί. Ρ. 174, 36. [οαη. Τ. 11, Ρ. ὃς, 

φο. «4γέρλά. }εζύ. ἳ. Ἡ. δ. 49ό. 6. Ρ/Ι]ογ. Ν. Α. νΙ. ο. ΧΙ, ὢν ὁ) ὅ- 
µως τηλικόσδε --- οὐκ ὀκνήσω εἴς. Μετῖρδεται, Ἡτ Ρράτο», Βοιις Ρανς 
Ερίςι. 909: Ρ. 799 9. τήλικοῦτος ὢν 4Ώδηιθ νοςθ γέρων. 

Ἆαπο Ῥοττο  ραιιοῖς οχίραπι Βαγίρίς ἸΜε]εαστί τε]ίαιήας Ρ]ετασαιο : 
Ίπιες {τασπιεηῖα φεευπάωπι «οἱοσανίτ Δα/ή63. αιαίε (γοἱμς ἀεάετατ εχ 

δ 4 ο). 



13 Ὕτ ον, ο, Υ. ΡΙΑΤΗΕΙΡΒΕς Ο6ΑΡΟΤ ΧΙ], 

ολο]. Ἱπ ΡἱΠά, Νειή. Χ, 1ο. Ἠϊς τῷ στάσως. αβιῖδῖπιο, ο ΟΛοςΠΙΙ Λ. 
Ὠυίάειη ἶπιο φἱρηϊΐβεατα πώσας (ρισίῶγε πάσασθαι ἀεεῦατις) εαὐσηϊταῖτ: 
ετ ποπηπί Ἠΐπς αἰεπίςείππο Περσεὺο», δεπιῖπιπι Τυδεὺς», αὐοά οαίέσεν 
ειίρπι αἀδετίρδεται αά Φἠπάσγ μή: ατετο τενοσλτο. Γεσί/ή πυρσοῖς γένυ- 
σι 5εγρεπάμπι «εηιίτ, αιοπιοάο 5οιΐρδετατ ώήην. πὰ ΑΓ λοβίαάαε 
θεευπάαπῃ Ρ. 157, πδί Τγάϊιάες Ὠϊοπιεάες ἀῑσίτας Ες ἆνδροβρῶτος ᾖ01ηὲ- 
Φ1141 Υ0/ 1015: τοῦ κρατοβρῶτος παιδὸς Ἱπεπηϊπῖτ ϱἳ /ερβ/γομ Αἱεχ. ν. 
ποόό. ΡοΙγρΏειηϊ γνώθον Τννδ ἀνδροβρῶτα ἀῑκίι «Εεγίρ. Όγεὶ. ν. 93. 
ΤΜΠΗΙ φοὶρείδεε γἰάειυς Γωγίρίάες ΙΜείεαστο: 

“Εἶς ἀνδροβρῶτος ἡδονὰς ἀφίξεται 
΄ ΄ / 

Κάρηνα Τυδεὺς γένυσι Μελανίππου σπάσαο. 

Ἠὶς ευ ο]εεταπῃ νοΓ5ΠΊἩ» απεπι ρταεῦοι εεῖαιη Πμεχίσοα Λο) 15. ο δω]ήα 
ἵπ Νῦν δη» τερειῖτ (οἱ Πτα Γοτιο πππῖαῖτα 5οτἰρεπάυτι: Ε 

Ὀρᾶς σὺ νῦν δή Υ᾿., ὧς ἐπράύνας τύχην. 

ἵπ δωόσο ζΓοά. ᾖ45. Τ,εἷά, Ἱερῖτιτ: ὁρᾷο σ. ν. δή µε, ὧε ἔπρ. τύχη. 
Βε]ίαυα Με]εαστί {παρππεητα «/πεκίο 5υπι εκ (0Η ιδούάεο Ιταιδ- 

5εῖρτα: ΟΠΙΙ5ΕΓΗΠΤ ο» ἆπο ναιδι5, Ροσι ἀεοίπιπι {γε «οἱἱοςβηάρ5» 
εκ ὡίούσεο (70ἱ. Ρ. οὔα, (6η. Ρ. 909. 19. 

Ἡ γὰρ Κύπρις πέφυκε τῷ σκότῳ Φίλη" 
Τὸ φῶς ὃ’ ἀνάγκήν προστίθησι σωφρονεῖνο 

αΊϊος θΕἶαΠΙ ἆπο νοῖδᾳς, αἳἩος ἅαι ι1ούῤάενς Ὁεομ. Ῥ. 4339 4. 5. Μισῶ 
γυναῖκας εἴς. οχ ἸΝΠε]εαστο Ρρετῖτον Ιπάῖσαι Οοἀεκ δοδαεὲ Ηεϊάεπδὶς 5. 
Ἐκ δέρύαεο ἀγοζί Ῥ. 997. (6ε1ή. 441. 9) ἀεάῖτ ΒάΥΠΕΡ. ν. 16 ---1δ. 

Ἡγησάμην οὖν, εἶ παρχζεύξειέ τις 
Χρηστῷ πονηρὸν λέκτρο". οὐκ ἂν εὐτεκνεῖν" 
᾿Εσθλοῖν δέ τ’ ἀμφοῦ ἐσθλὸν ἀμφοῖν ἔκγονον. 

ήπια, 5ἵπο «οπιτονθιδία νἰτίοδα οἷς, ἱπεΐσευς Πτοτατιή νορτῖρίϊ5, σοἳ- ᾿ 
ὶσο- 

Ἐσθλοῖν δέ γ᾿ ἀμφοῖν ἐσθλὸν ἂν Φῦναι γόνου. 

εέγίζηε Ό0μο ῥγοί εἴἰῶ οσγερἰσ ΠΙΑΣΟΗΥΩΙΠ. Φῦναι ἱταηδίεταϊ ἵπ Φοῦν 
ἐκ επτοτα Ποτῖδοππο: οβάσπι δεητοπτῖα οτ αΠδῖ, ετ ἵπ ΑΙΕΠΙάΕΟΠΕΣ ͵ 

Ἐσθλών ἀπ᾿ ἀνδρῶν ἐσθλὰ γίγνεσθαι τέκνα. 

ἵδα αἰπσι]ῖς αάβτπιαπάϊς Ίππιοτοτ, ἴδῖς νοτδῖρας ἵπ ἁταπιας Ρτοχῖπιος 
Ππΐσςε ηδίεοῖος 5Π5ρίσος ν. ΗΙ --- 15, εκ «/0ύ. 0601. ΦΗΠΠΤΟΦ Ῥ. 9099” 
(σερ. Ῥ. 425. 49) γοςο ἀεὶ ἵω τωὶ Πηπῖαῖια» Ἆας ταίοΠς, πὶ {91ος » 
Φο1Ῥεπ άρα; Εὶ 
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Ἐ] δ᾽ εἷς γώµουο ἔλθοιμ ( ὃ μὴ τύχοι ποτε») 
Τῶν ἓν πόνοισιν ἡμερευουσῶν τη» 
Ῥελτίον) ἂν τέκοιµι δώµασι τέκνω" 
Ἐν γὰρ πατρὸς» καὶ µήτρὸς» ὅστις ἐκπονεῖ 
Σκληρὰς διαίτας», οἱ γόνοι (ελτίονες. 

Ἡπρίσηϊς ασ ἵπ θαπΙ τεπι Ίοεις απ Τγουτσο Ρ/ωῶγεΔἑ Ρ. 47. τ. πες 
ἵῃ ἁταιπατε ἀῑετα νἰάσεπιιτ οεσαδίοπα Αταίαητας» αι ου ΙΙΥΕΠΗΠΙ πο 
Ρ1155ἱπηὶς. αἲ αΡΏΙΙή. «οηνεποται «οη[οάἱεπάμΠι 

Ζεπα(γές., 0 ἐ]]ω οοἷο εα]ώιᾖίιγο ἨΠμεγνς 
{οεμαίμεας «ανμειῶ Ας: 

οι», Ῥτασίετ Με]εασρτιιπι ρ]οτίσαια [νοπιίδης, θυπο αἰνί Ίος γυἱτ]ο ἀεοιὰ 
{πνίάεραπι Απεαεις εἰ («ερῇαι5, Ατοπάεδ α1ΠΡο, δεά Ἱπρηπηῖ ΤΠεριία- 
ἀπε. ἸΜε]εαστ αναπου]ῖς- Ἡοπαιη αἰτετασί «οΠριητ ετ οκ «4 ΝΤε]εα- 
στο οιφεάαπι τεµαυίαςε, ει ἵπ Ειπρίάεϊ νετρις 98 ----0, 30. 84. εχ 
Μ/ούσεο (607. Ρ: 435 47. 439: 49ν (0Η. Ρ. 398 399. 9195 αἰίτος 
«ρ]]οςαϊος αἴιια επιεπάατίας 5οπἱριος». αὔαπι νη]σαητς, Πὶο Ροµαιη.ς 

Ἔνδον µένουσαν τὴν γυναῖκ᾽ εἶναι χρεὼν 
Ἐσθλήν ' θυραῖοι. δ ἀξίαι τοῦ µηδενόο. 
Ἐ] κερκίδων γὰρ ὠνδράσιν µέλοι πόνος, 
ΓυναιΏὶ δ) ὅπλων ἐμπέσοιεν ἡδονα) » 
Ἐκ τῆς ἐπιστήμης παρεκπεπτωκότες » 
Κεῖναί τ᾽ ἂν οὐδὲν εἶεν, οὔθ᾽ ἡμεῖς ἔτι. 

Ἀοταπι σεεππἆο νη]σατατ,. θυρώσι δ᾽ ἀξίαν". ετῖθὶ ροτῖι: θύραθεν ἆξίων 
αιιοά ρορυΐ πμαρίς Εωτίριάδυ νΙάεραταν: ϱἳ δἷε Ιδῖ νοιδης οἶίπι ς0Ἠα6- 
φετυπτ, τεγῖο γὰρ Ῥοπὶ α Ίπς ἀεδιῆς ρτο μέν" αιοά Π]πςο ἀϊδιαστας α 
/οᾷάεο νετδ» πσεερῖτ: νΕΙΡΙΙ αιΠπίο σοπῖτα (2γοΓ5 μὲν αὈδυταῖε ρτο γάρ. 
εχ γὰρ ἐμπεπτωκότε: Πὶς., ατ ορίπος, αρεϊ5διηιππι Γεοῖ παρεκπεπτωκότες. 

Ίάεπι ἴ]]ιά ραπτιεϊίρίαπι». θεά Ρραι]ά ἀἱνεισο κἰσπίβσατα Ρροβίταπα, πῖ- 
τοπ 5αὈΗς οοττηρτείαπη 1η «4εςοᾖ)[] νειδα» «ἴἴΕπΙ οχ 6ἶμ Τλαύκω πεντιῳ 
νίτα Ῥταεβει «4γᾳ1. Ῥο5ι 7ο/0ΥΙΗ11 νυὶσατα 0. Ρειανίο ἵπ Ὑταποος. 
Ρ. 56ο. Α. εἶσὶ δὲ καὶ τῆς Εὐβοίας ᾿Αθηναίων Δαΐδαιο µέμνηται (ἶπ πιαν- 
σῖπε εοπήσίτας ᾿Αβήναι ὧν µέμνηται) ἓν Γλαύκῳ Ποντίῳ Αἰσχύλος». 

Κάπειτ᾽ ᾿Αθήνας Δαΐδως παρ ἓκ Περσών" 

Ῥειανίης Ἱαῆπα ἀθάϊτ «οηδι ναεια: Εκανε 1λεμας ΏΌρίίως ε Ῥεγεζς, 
Ῥετσας Ἠίπο Παραδίτ ππα ἀππταχατ αβίατα Πτετα 5 Ὠπὰ οταπι (παηδρορίτα 
ΞοπαΙΊή ποὺίς «4εο {1 τοδῖταοτ: 

Κάτειτ᾽ Αθήνας Διάδας παβεκτεσώνο 

ο)» 



τα {. Ὁ. ῦ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤΧΙΙΙ, 

Οήσµε ἀοίποεβς [111 «41λεμας Πἰσάσε τε οαδάμλίσει. Ἐκςπιθ ἶαπι Ἀ 
ν]είπα δὶο οοττὶρἰ Ροϊοτυπτ: εἶσὶ δὲ καὶ τῆς Εὐβοίως ᾿Αθῆναι Διάδες, ὧν 
µέωνηται --- Αἰσχύλος. Ἠαες πο αἰτίσετΙητ ὢζηήε]ης, αἩῖ «ΟΠΙΠΙΕΠΙΩΤΟΤΟς 
δ/ερΛαμὲ Άγς. οαπἱ οπάσπι ΓοΓδαΠ ΟἶΙπῃ Ροδυεταῖ ἵῃ ᾿Αβήναι" υδί επίπι ἰσίας 
ποπη]ηϊς 1.5 5εχτα ΠΠεπΙΟτατΙΓ ἴἵπ Ἐπροςα, αἴαις Ίσα ΡΓοδῖαΠῖ, τὰς δ᾽ 
ἸΑθήνας καὶ Διάδας λέγεσθαι' Ῥηϊπήτας ἔοττε 5οτῖροοται Οταπηπηαίσις: ταύ- 
σας τὰς ᾿Αθήνας καὶ Διώδας λέγεσθαι Αἰσχύλος μαρτυρε:. ΟὉιαπάο αὐῖεπι 
ο εβΆσμας» 5εΩΙΙΤΙ5 δή 4ὔοπεηι Χ, Ρ. 684. ΑΔ. Δῖον α1θεπῃ Ειδα οτϊδῖς 
Ένῦοεαε περὶ τὸ Κήναιον. ἃ 4ὺΔ Ρτορο αὈ{μεσίης (πρὸς ταύτῃ ἤσαν) Διάδες 
᾿Αθῆναι Μαλούμεναι, σηδρῖςογ εηι]άεπι, απος ελάεπι Ἰαιάατ ε Τταροσάία 
Φί762ο0 Ῥ. 687. Α. νεισι5 «4ο νετουὶ ρηυἱΟο απΏτα επιεπάατο {πηςεΠάοδ: 

Εὐβοῖδα καμπὴν, ἆμφ) Κηναίου Διὸς 
᾽Ακτὴν» κατ΄ αὐτὸν τύμβον ἁλλίου Λίχα. 

πὴλΙ] Ίπτοτοςτ Ἐὐβοῖδα 5οτῖβατις αἩ Εὐβείδα. Ειίρίά αραιά «ύ/άζοΗ, 
Υπ. Ῥ. 546. Β. Οἳ) γῆν ἔχουσ Εὐβόίδα": αριά εμΙπάεπ 1» Ρ. 104 Δ. 
οκ [ομὲς Όπιρβα]ε ἱεοῖα δὶς ςοιτίδο: 

Εὐβοῖδα μὲν γῆν λεπτὸς Εὐρίπου κλυδὼν 
Βοιωτίας ἐχώρισ᾽ ἀκτῆςο ἐκτεμὼν» 
Πρόβλημα», πορθµόν. 

φω]σαταν αὈδιγάε: Πρὸς Κρῆτα πορθμόν. ο0βή. Τταςϊ, ν. Ζ4, Εὐβοῖδα 
χώρων. 1βίάεπα Υ. 9415 ν 

᾽Αγτή τις ἔστ᾽ Εὐβοῆς», ἔνθ᾽ ὁρίζεται ' 
Ῥωμούς ϐ), ἕλη τ) ἔγκαρπαν Κηναίω Δῆ, 

εἰς σοιτἰσαΠάπη ΡΗΤΟ ΡΓΟ Βωμοὺς, τέλη τ᾽ πι {μοι ροδεῖτ ἀρεὶσηαι: πῖςϊ 
απ πιατ τεμένη» ταρΏπι τ ἠἰδδγ]]αδαπι ρτοπυποίααϊα: παπι Υ. 767. 
Ῥτορε ΟΕΠ4ςΠΙΗ ῥΓοπιοπιοίαπ Τουἳ Πετου]ες ο 

ῬἙωμοὺς ὄρίζειν τεµενίαν τε Φυλλάδα. 

οοπῇ, Γαμὲ ζµΐσογς Ν. ἴ,.π, ο. 6. ει ο. ἤαικε ἵπ ΤΟΥ. Ρ. 994. 
σοά ΠΙΠΙ] ἴδια {ποίππι αἆ Εωγρίώς ἨΠειεαρταπα» ἵπ οπίᾳς [Παριπεητίς» 

ν. 45-49, εχ Φούαεο (6γοΗἱ Ρ. 9979 357 ἀεεοριίς πμ] αὖθο ἀεείάε- 
το, Πϊςὶ ν. 37. Πεσι]] ΙεετῖοῦΏεπι κὠν πένησι δώμασι. --- Ψεῖσυδ 43) 
44 πῖ 5περο σο]ετ, 2οῤαεις πά ἄπο ἀϊνεισα ταη]ετατ εχεβρίοΓΙῃ εαρίτα 
χονή., ϱἳ ΟΧΧΙΠ. Ρ. 697. 36. όοο. 41. Ώες Ὀϊδ ἴΊΠεΠ ΆαγΠεξίο ἀεριε- 

σαπτ ἀθδορῖθί, αὔΌδαιο π]]α δρεεῖε αά Ρἰπτπουπι τε]αία» παπι ρποτῖ Ίοεο 
ἀἴσαπτατ εχ ἸΠείεαστο 5Ηπητα, αοά πποπηῖτ (σσίαξεγ. ἵαπ 4. «{1Η10ΜἱΠ. Χ, 

γιάρτηχ αμτεπ] εχ ἀἰνειοίς Ἠπες γετα 5επῖριῖο: 

Τοὺς ζῶντὰς εὖ ὁρᾷν. κατθανὼν δὲ πᾶς ἀνὴρ 
Γῆ καὶ σκιώ" τὸ μηδὲν εἰς οὐδὲν βλέπει 

1, 

Ίος 



Ν ἘΔΑΟΜΕΝΤΑ ῬΒΑΜΑΤΙ5 ΜΕΙ.ΕΛΟΠΙ, 145 

«Ά Άοη ᾖιοῖ]ο ἀῑκοιίπι, ομὶ νοῖμπι τπἱρμεπάσι σἷτ (Ον, Λλοεδεν οαἷς 
«Ππιῤγοίάε», Τετ. νΙΠ, 351 

τα Ηὴὶ φήοά ΡεΗΤΗΥ, οΕ/20 ϱΦΗΙΥΠΦΕΥΕ {Ε/ΥΟ.} 

5οἆ «αι ρταεῦει {76Υ710βέΠέ» Ῥ. 564 Υεινυπα, 

ὮὮ Ζεῦ γένοιτο ναταβαλεῖίν τὴν σῦν ἐμέ. 

Πατίο]οτ ἵαπιεῃ ἴπ {μγέρίηης ΜεΙοαστο Πεοταπῃ. 
Φα αἆ αρτίπῃ «οοἵετο (αἱγάοπίαπι «οΠΠεϊοπᾶώπα, α[ηπάα Ποὺίφ πο- 

εἰδοίπιος γε]]επι πππιοιίς οτἶαπι Εωπῖρίάεῖς Ἱεσετεπιις Ιαμάατος: ἰδῖας 5ς6- 
Ὥαο, αὖα 5εσυπάπα ᾖΠσεγοδί ΒατΙτη. ν». ο. 185, Πιοίς ἐμμεεὐαί 
Φετογίδεμε (19 φίκφκε ἠαδίν Πογ1έ εκ ομοίδης, σἱ αά αβγά) εαβρ]εάὴ» 
εοΗΥεΠέγα/{ 9 Ίδδ 5οεΠαε Ραῖ5 ἴ8ΠΠοΠ εχίσια ποὺῖς Γαῖτ α ({αεγοῦίο κοἴ- 
ναῖα: ο, Ῥταεῖετ ΤεἰαπιοΠείιπ, Αἴα]απίοιΠ., ΤΠονϊαάας, Ατοπάϊς ποδῖς 
«πεζεί ποῖπεΠ, ἁπάππῃ οὐ ΠτετατΙπα» Γεἰοίδδπα οοπίεστητα τορταθδεπταν]τ 
απῖσυς Οατ. /οζήμες ο αάεγς ΟὔδεΙγ. 1, Ρ. 15. Ἠο5 φἩοφμα Υείδη5 
εππεπάατο οπῖρίος Πΐο πάροΠαητ: 

Τελαμὼν δὲ χρυσοῦν α]ετὸν πέλτηε ἔπι» 
Πρόβλημα θηρὸς» βοτρύσι δ) ἔστεψεν κάρω» 
Σαλαμῖνα κοσμῶν πατρίδα τὴν εὐδαίμονα ” 
Κύπριδος δὲ µίσημ᾽, ᾽Αρκὰς ᾽Αταλώντη, κύναςν 
Καὶ τόξ᾽ ἔχουσα Πελέκεως δὲ δίστοµον 
Τένυν Υ᾿ ἔπαλλ᾽ ᾽Αγκαῖος» οἱ δὲ Θεστίου 
Κόροι, τὸ λαιὸν Ίχνος ἀνάρβυλοι ποδὸσ» 
Τὸν ὃ) ἐν πεδίλοις» ὡς ἐλαφρίζον γόνυ 
Ἔχοιεν, ὃς δὴ) πᾶσιν Αἰτωλοῖς νόμος. 

π π]επαῖς ππεπιοταῖηπα Δεϊο]οτιπ πιοτεπ] αἰτῖρὶ πἆ αδεᾖοί, ἵα Ε1ρ. Ῥ[οσῃ. 
ον. 149. «οηΕ. Το. Ώγοάάειο ἸΜΠκοε]]. ΠΠ» ο. δ. ν5. 7. Κόροι ροδίτυπι Ρίο 
ΠΠαιδες οὉ «4γἰςιοζεί αριιἀ [ήαεγοδίη νοτδα. νδ. 4. οἶῖπι Ιοοῖα Μα) πρὸς 
δὲ µίσημ᾿ 1π Κύπριδος δὲ µ. αρτερίἰε πιωτανίτ Τή,. Οσή/ε”. Ν. Τ.. 1. ς, 91. 
«5 6ο δορ/οείες π]αιιοτῖες ἀῑχίτ γένυν" αοἰῥΙ{εΙΗ ες. ἀμφήκη γέ- 
γυ: ἵπ Ε]ες. ν. 488. εἴ πεςεῖο απῖς ᾽Αμϕίγενυν. νἱὰ. Πειγεῦ. εἳ ἵπ Π]απι 
Όποτατα: Ιάεπι ᾽Αμϕακῆς», ἀξίνη ρετηηῖτ, οΡίΠος, αά Ιοου1ῃ δοββοςἷε -μ- 
Φόκης [ γένυεν ] ἀξίνη. Πέλεκυν ὀὁΐίστομον» {αμ ΖἱβΟΜΜΕΙΗ, ἀῑκῖι {ωγ1ρί- 
ερ ν5. 5. 114 )ῥάΗ πο] αποζῥιί6ΙΣ πελέκεως Φδίστοµον γένυν' ηϊδὶ ἵα- 
πηθῃ, αυοά 5μδρίσος» 5οτίρδεσίξ, 

Γενῇδ) ἔπαλλ᾽ ᾽Αγκατος " 

σετ Ῥτο Γένυν γἔνειον» γενήίδαν 5οτῖρξοταπε αἳ Γεγῆδα, Γ12γεᾷ. Γενῆδαν 
ἀξίνην, πέλεκυν εχ Ἆος οτε ἶοςο. --- Ίδια αῖοίιῃ -- ἔταλ," (απῖ ἐνέ- 
παλλ᾽ ) ̓Αγκαῖος -- Ῥτο ντϊοδίς πέπλ᾽ ἀλλακάταιος» Ύετο εἰηοπάαν]ε εσἰ- 
απας Οτἰῆσιι5, /ο, δεβγαίε. 

πλ ςΔ. 



146 τἩμ ο, Υ. ΡΙΑΤΒΙΡΕΣ ΖΑΡΌΟΤ ΧΙΥ.΄ 

ον νυν ο ο ο λ λ  κ νονῦνὉ Α 

΄ 

Λο Ῥως ο «Ἑ Χ Ι Υ. 

1π [γασιποπία γατίοταπω ἀταπαξαπα, 

{κ {εοῖο δεμϱπέ{α» ἄσ' »ἱ οοπδὲ γοδογὶ οοτρογἱδ απἱοροποπία. 
ο 7τετοµς εκ «4ἰοχαπάγο, ᾽Αγλωσσία ληφθεί. 1οεις εν ΠΠἐρροι. Ργιό- 

76. Ογα(1οπ15 εὗροια" μέ Γη ΕγίΛοπ ογαίογ. “Ι) ἦσαν, 
ἵν εἶχον είο. «4ἰεππαθόλΙ5 ενἰβιπέµ γεἰφιέαθ, Τί τοῦτ' αὐτοῖς 
πλέον, πλέον ποιεῖν, ῃΤο/06γ6, Οἱ πλέον ἔχειν. 427απια ἐς Γγαβηπει- 
ἔππι πιαίθ. οερεί {1μάαγὲ ολοι. Οεαἰρὲ Πιδ᾽ ποπ Οἰδίπους 
αἰοίιδ, δε Ὠϊδίπου. Ὡ)χαρῆθεν κισσὸς ἴπ ερἰβγαιι. ᾖἆἐέίοδε 
σογὲρία ἀέεερίοοε (ἆγαπιπιαξίεο», γαΤει5 ἔμδία(δέι)η. Ρ 

μα σατῖοΠς ραΠςΟΓΙΙ ἀἁναππατηα {1ρίάὰς, Ὀαπαξδς. (Πτγειρρῖ, Δη- 
εἶοβας» ῬΠήοετεῖας, ἸΜε]εασεῖ, 5ιηῖτ α πι τε]αμίαε τγασῖαῖας», δἱ «εἴεΤΟ- 
τΙΠά 4Μοφς 5ΙΠΙΕΓΕΙΗ δἱηρυ]ας ρεηδἰομ]ατίυς εχρεπἀεπάας, Ηδετ εκεΓεςες- 
τει Ιηδῆτητο 1Πθο ΠΙΙΠΗΣ αρτῖς, απῖφμα. πποὶἰα φΠοφιε 5ἶα Ρ]εγίδαιο ἆ- 
«ρ]σοτοι. «Οιαπάο νετο Ποη Π]πηϊς οΡεΓοδᾶΠΙ 5οείρετα Πἱααῖδεῃ Ιηδείτιο- 
ταπῃ» ουΤαῃ δα {ΠΙΟ το]αίαταπα Ἐάίτοτί το]ίστασας, πππίατα ππης 
τατίοΏΦ», Ἠϊπς πο ΙΠΙΊη αἰτεγάπνε ΄Τταροσθίας Γτασπιεπτιμα, Ῥτοαι Εοι5 
τη]οπίε, ἁθοεγραιῃ, αιιοά Ἠπο ορεῖ]α πιθα ροβεῖτ. ηπϊπασί, 

Ἐκ «4εοῖὲ ἁταπιαῖο 5ΙΠΠΑΠΙ απίευπι αποά Ρτίπαπι 5ς οΠετι ἵηπτες Βαι- 
ποδίαπα» ἁθεοσεριαπι εκ ποπ εατπίπθ, 9Ἡο νίπι απἰπᾳ οομκ]αιια σοτ- 
ῬΡονΐς τοβοτί Ττασίοας απτεροδεῖῖ» 6τ Ρρτοραβίτες οφτεπἀξεται» Όπις νὶς 
οιαΠΕΙΠΙ α6ρθ. Ῥταςρει ππ]ετηάἶπὶ, αποά οπιπὶς ᾽αενί Πϊκτοτία Ιπομίεπ- Ὁ 
εἶς. πο. ἆοσετ εχεπρ]ί ἵπ Ἑραπιποπάα, ΡΠΗρρο Απιγηαάς», [πάα 
Ἡασσασαθο.. Ατοηίπιεᾶε, πΙΗσδφας. Ῥαπτίει]αε, αἴἴαε ποδῖς ης ἆε- 
ςοσρῖα 5Ἡρεῦεδῖ» Ίπες ει 5επιεητία» ἸΠοπηπὶ αὐϊάεπι εκῖσιιας ΠΤΙ σος- 
Ροτῖς 658ε γίτες, δε απὶμηϊ νἷπι ταπίαπ» αὖα «οτροτῖ5 τοῦοίε 5εεΙπῃ τηῖ- 
Ώϊπης οοπιραγαηάαδ στα, αἰαενῖς απἰπιαπεῖα ππαχίπιο {ογππἱάο]οδα., εὖο- 
«Πα. να]υοτίτ. Εκ «λούαεο Ῥαττίης, οπἱ ἀεδετατ ἀταιατῖ5 ΠΟΠΙΕΠ., Ρ. 36ο. 
1» Ἱπάίσατάπη, Ρατ εκ ϱΡ/ωιζγεΠ Ἔ. Π. Ρ. 950, 6. Ῥ. ἴπ Έκεετρι. ΕΧ 
{γ1ρ. ἀεάῑι ἴδα Ογοιζας: 

Ῥραχύ τοι σθένου ὠνέρος 
᾽Αλλὰ ποικιλίαις πραπίδων 
Δαμά ΟΦῦλα πτόντου 
Χθονίων τ ἀερίων τε παιδεύµαται 
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Α υἱείπια ἁῑνίάϊτ ἵα' ἆπο νοτοις Πεσίῤε: φἨας (/οΕέμε, οπἆσπι τοτϊάσιῃ Ἱ]- 
τοτὶς οἰππί]τος σοἱ]οσαῖα ἀεάσται ρου. (116. Υ. [.. 1, ς, Χχ. 6 53Ἠ8. 
πιίτογ, «αποταποι «ἰδιοτα Εωγ1ῤῥαϊς πιεπήποτθ» "απίας ταπταπα ῥ/ 1 εΛΣ: 
Εὶςςα ]οοῖ Γαςογάαῖοξδ», Πὶδί αποά δι ταππεπ ἁπιπνὶτί νοςσπι Φερίων αἰἴαῃ. 
ἆς τεροτϊετίητ: παπι Ῥήαταγεβέ ]οςο εἴτ. πιαπάσσα ῥεοδίαητ: ἢ βραχύ τοίσ., 
ἀνέρος. ᾱ. ποικιλίαιε π. δαμᾷ Φῦλα πόντου, χονίων τ᾽ ἔανά τε παιδεύµα- 
το. 6χ οι Όις ΤΑΠΦΠΑΠΙ 5ἴποετε 5οριῖ 5. Βοεήαγέης, υἴτ ἵπ 51ο σαηετα 
ἸΜακίπιας, Ἠαες [εοῖτ Τμαίπα {Πἱέγος. τς Ἰ,. Π, ς. ΧΧνΗ. 0 οὐδὲ εῤέέο]ε 

22/15 δε][μαο, ϱἳ ἐθηκεκέγ έν εαζ/εην σεἰεηέ]άγιν Ἰὰ: ει απἰσαιἰά ἴπ 
 [εστοριγίοις [εεῖς εσι ναοί. βοά ΛΡ/η γε) Ἠδετ ἆς Εοττπα 
Ρ. 98. ν. Ε. ἵστα ΠοΡῖ5 Ρτασρες: Τραχὺ μὲν σθένος ἀνδρὸς, ἀλλὰ πομείλιᾳ 
πραπίδων», δεινὰ μὲν πόντου» χθονίων τ᾿ ἀερίων τε δάµνατοι παιδεύµωτα. 
Ἠϊπο νοςες αἴϊαποι Εγῥίάηὸς Ἱασταί, ἁποῦις ]οοῖς Ίπτετ 56 οοἵηραταεί5. οἷς 
νοιδυς5 αἱιστίοτος πιε[ῖογεδαε αἱρίδεειπιςς 

ΤΗ βραχύ τοι σθένος ἀνέρος" 
᾽Αλλὰ ποικιλίῳ πραπίδων 
Δειυὰ μὲν Φῦλαω πόντου» 
Χθονίων τν ἀερίων τε» 
Δώμναται παιδεύµατα. 

ἵω Πΐ5 τοµειλί Ῥταετ]! νι]σατο, ταΏηᾳυαπ Φλοῤσεο τοσο Πσπαταπα: [ορ- 
2ηάσδ]ήες δε]]μαε 1ΜΩΡΙΠάΕ» ἀναιδέα δέέµατα - πόντου, Όββίωπο, Αλ. 
ν» 94, αρῖε ἀῑοππτας δεινώ Φῦλα πό΄του" πες πάθο σοπηπιοᾷᾳ ἆἁῑοῖ Ρο- 
ἵοΓαΏῖ πόντου» Ὁῖ τεττεκιίπΙη Γεταταπῃ οἳ νο]ασήαπῃ, παιθεύµατα. Οπἶπ 
νετΌιπι Δώμναται Ἱπίο 5εάϊ οοπνεπῖαι ἁπδίαπι πα]]απι εδ. αἀΠίρίταπη 
ΠΙο/πεγὸ, «4ἶοπεο, «4γολ]ουᾖο, Τή6οςγέο ἓν Παιδικοῖο» «4ετοῇγίο Ῥτοπι, 
ν. 169. Δάμναται οὐρανίαν γένναν. ν 

Εγηῤῥηἒς Ίος Ίοςο 5εητεηΏίαε αἰπη]α αίά ἀεάεται «4εεεᾖγ]ως ἵα ΟΠοδρΗ. 
ν. 583 εἴο, εαπιάεπι εκρἰαπατίας ακδεφπήτης εποτας ἴηπ δορἠοε]ς Απεῖ, 
ν. 349» ετο. εἴ Οβρίαμως “Αλ. ν, Υδ.Ι-- 43. Ὀδί 5. /σεοδης ἵη Ερίσι. 
1Π. 7, πᾶσα», ἵπηυῖτ, Φύσις θγρίων τει καὶ πετεινῶν  ἑρτετῶν τε καὶ ένα- 
λίων δομάζεταε --- τῇ Φύσει τῇ ἀνθρωτίνῃ" αἰῖα- 7ο.. Ῥηίοσοας, δεᾷ 5οἷα 
ἀεάῖτ οπιπῖἁπα αριῖδοίπια Εωτίρϊάθα {σγομίης. 

Όι σπἱομπα αιὔπσαπι Α]αχαπάσί ἀταπιατῖ {τασπιοπ[αΠα» ἵπτοςγ Βαρήσξίαπος. 
γείοα5 ὃ, 9. 10. εκ Φοῤάεο 620Ηἱ Ῥ.. Ίόο (651. Ρ. 938, 9ο) Ρος] 
βηπτ: 6οσυΙά ππεάϊηπι. ειπεπαανίε Ίαπι οἶῖπι Τάεοί. (αεν. Ν. ἵ,, πι, ς. 5. 
µε Ιεσοπείμη γ]άῑτ Γήεσιλίμς εκ (6). «ῑεκ. 1. Ῥ. 34ο. 

᾽Αγλωσσίῳ δὲ πολλάψις ληφβεὶς ἆνὺρ. 
Δίκαια λέξας, ἧσσον εὐγλώσσου Φέρει. 

Ῥηπιμπη 1]ιά ἀγλωσσία Ροσιη]ατ ορροδ/ταπ1 εὐγλώσσου ' ἀἰςϊηταπε ὦγλωσ-- 
9 σία 



τ4δ Ἱ,, Ο. Ν. ὈΙΑΤΕΙΡΕΣ ςΑΔΡΟΤ ΧΙν, 

σία ληΦθεὶς Ἡῖ νόσῳ ληφθεε ΦδοβλοεΙέ Ττας]ι. Υ. 455 εἴο. ἔρωτι ληφθεὶ: ΔΑ. 
λεμοβήομ/ἑ Ῥ. 91. 1 αἰδαιτο», ὀνετραξία Ληφ)εὶς ποἩ ύεμαμάγο, αιοά 
Ῥιδαι /. «7. ΓΠαῤγλοκς αἱ δέν ΕΙΗΡΙ. Ρ. 959» 5εὰ ρτουαρίΗτες 
Εαγὶριαὰ αριά Ροή. Ἔ. Ἡν Ρ. 51. Ε. 

μἱ νοισίρας οκ Αἰοκαπάτο ῥραι]ο 4ητο ροφίςῖς ρτοχϊπαϊ ἆπο αρ Πεϊμπτυς 

αριά (ἱεπιεηίεη «4ο. (ΠΠ ΠΠ εκ οοάςπα 1960. ρεεῖεί» 

Ἰῦν ὃ᾽ εὐρόοισι στύµασι τἆληθέστατα 
Κλέπτουσιν ὥστε μὴ δοκεῖ ἃ χρὴ δοκεῖν. 

παπί πο νἰάθατας «πι νὶοϊπϊ5 σοῄαθτοτα, δς, ΤΠΠαΙΙαΙΠ. εχ αἩο Ίοεο ἁοτί- 
ναι, νοσμ]α καὶ ἱπτογροδίτα, α Ρτοίρης δεραταπά!: {πεγυηε 1π. ρεπα, ε]- 
τἶοπο Ηρροϊγιῖ. Ιεοῦ. αχ αιια. Πο. απαϊποτ Ρτο[ετ. ςοπτῖπιος δέοδασις 
(0η. Ῥ. 479. 38δ. (101. ρ. 3945.. 

Φεῦ, Φεῦ, τὸ μὴ τὰ πράγματ' ἀνθρώποις ἔχει: 
Φωνὴνο ἵν ὧσι μηδὲν οἱ δεινοὶ λόγοι. 
Νῦν ὃδ᾽ εὐρύθμοις πιστώµασι τἆληθέστατα- 
Κλέπτουσω» ὥστε μὸ δοκεῖν ὰ χβὴ δοκεῖν». 

ουσ ἴογΟ., πο 5οᾷσπι ΟΠαΓίαπΙ Ῥος οσοιρητος απραςελίής, βρείς 
οἀϊάϊτ τἀληθέα ἀιππαιο Πας πτατίοπί5. ΙεετοσεΠι. ποπ. αάπιοποι, νῖαιη! 

οὐριτυχίς». αἴα Υογα. Ῥοβ8ε: «ἀετερ]- ΟΙ Τοσε Ἱερετεῖς ευρυθµεισι στώ- 
ἴμασι". 5εϊο]απι», «οί. Ἰπες ἵη οχαίοσες Αεῖςο5 ἁῑεῖα πονετηϊ»- πιστώµασε 

Ώοφιΐσδο 5ωδρίσου: ἁπάιπι επιεπάανεταη: 

τζῦν ὃ) εὐρύθμοισι στόµασι τἆληθέστατα,. 

Ῥορίθα Ἰθοτίομε: Ὑεισας αρπά (ει «ει. εοπἰεσιηταπα: γιά σοπβτπιααπας 
τὰς περὶ τὴν λέξω εὐρυθαίας» απῖδις παπα φπάα]ε, {δοεγώέές Πιοπιοτας 
αἆ ΡΙΗΗρρ. ρ. 87. Ε. δεὰ ππαρῖς ετἰαπ ρίασετ αἰτετα 

Νὸῦν ὃ) εὐρόοισε στόµασε- 

Ῥλησάτις Ρίο Τ. πῃ, Ρ: 538. 6: παρὰ: τὺ εἰωθὸς εὗροιω΄ τις σὲ εἴληφε.. 
ο5ι Ἴδεγε Άεην ογώέίο: ἵπδοις Μάοεάσοπας Ιαὐάατο Οᾳα]Ηδιπεπες ἀῑείτατ εὐ-- 
Ροῆσαι πρὸς τὶν ὑτόβεσω», Ρἰωίζγεζο Τ. 1. Ῥ. 695. Ὀ. δεά οὔΐοσα Ρ]εταπ]- 
αἷις ο6Πςεβατς ᾖησιάε νοῦλ]γας, [ώς ἄε θοµεῇε: Ἠηπο ἵα ΡΗΠρρί Ῥγ- 
τοις ποῖαρατ ΟΓΑΙΟΓ. Ρ. 169. 6. 246. πολλῷ ῥέοντιν 1/10 [2μεπίο, ἴνο 
σιεπίο; νά. Οἶατ. Τουρ αι Ώεπιουῶ. Ταογί Ἐ. π. Ῥ: 697: ἴπ Ιδιύ- 
ταπ Εγέρίάδα νειδµυπα δοεηπάο ἱεροπάυια εκ ΡΙΙγεΜὲ Ἐ. Π Ρ. 895. Α. 

3, τσ ἵν ἦσαν μηδὲν οἱ δεινοὶ λέγει. 

μίς αποαιιο οοπγοπῖε 1111 (1 ρα πποάο εκ ωἱ εἰ δὲ νοςίς Ἶνα οἱ νή/ορ{ζο 
ο υατα 
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Α. ασίη ατεῖσίε Λομείς]. {η Ἠεπαπά, Ῥ. 41. Δά οσα. Ηδη συἱ «Ἱποστα «ἄο- 
Λ/οεἷὲε Οεἀ. Τ.ν. 1958 “ιν ἦν τυφλό: τε καὶ κλύων µήδέν. οἱ ππαταπάς 
«εηεῦαῖ «δοσ/ίσεν, “Ίν ᾗ τυΦλόν τε καὶ κλύον μηδέν" που αττοπά σης αά Ατ- 
τἴομία. δογῖρεπάϊ ΠΠΟΓΕΠΙ: βωήρ. Ἠιρρο[. ν. όγσ» ὑἃ εἷλιον ᾿ακενίσο Βἰ- 
]οτῇ, (οἵ»], Ρ. 497. Ἵνα μετᾶ παρετατικοῦ" ἐκ τοῦ κατὰ ᾿Ανδροτίωνος ς 
ἕνα ἐκεῖ περὶ χιλίων ἐκωδυνεύομεν " ἴδια Π)εμγος εμέ εκ ΟΙ. «. Απάτοτ. ]ο- 
συητης ρ..387. 30. 3989:-51. εἴ αριά εαπηά σπα Παπίας’ δεηεσί5 α]ῖα Ρ. 511 
95. 694, 93. Ῥ. ό95., 6. ηδὈἱ ποδιτυῖη ἵ ἦν. απ οταοπίς {εαεί Πασπη, 
αριιά Ισ)». Πα]ΐς, Ἐ. 1. Ρ. 169, 990. ἵνα βελτίων τε δοκῇ. πᾶσιν εἶνχε 
--- καὶ --- παρεχεν ταρέχη δοηδΙ ππα]αδοοτ γ/ῥ1σ. 669 παρεῖχιεν 5εῖ- 
ναπάυπι Ιπάΐςο., 5οτϊδεπάππιφις: ἵνα πω τ' ἐθόνει. Ἴοε 1ρ5ΙΗ να ἐδόκεε 
Ιεσίτιγ οι αΏΌί ρ]ᾳς 5επιε]: οοπ{. 4. οιερήση. ἆε ΠὨῖα]. Αι, Ρ. 137. εν 
{νά αμα. τν Γφείσε Οἱ. Ε, Ρ. 95.- 

Ίπ Α]οπιαεοπῖς Γασπιοπτοταπι ΡΕΙπΙΟ ἆπο οοπβππάϊ 5μ5ρίσαδατας αρ. 6: 
Ἡ Γἱ/ ο. ΒἰεΓςΟΠΙ 9 4Ποταπα. ρεῖης οἷς 655ες εοπΣΠτμεπάυῃ ; 

Γυναῖκες., ὁ- μήθητε» μήδ᾽ ἀτιμίαν 
ω Σκεθρήν τω ὑμῶν (αταχέ νο] εἰπη]]α απά:} 

Ῥοπιοτίῃς Ἱος πποἆο-- 

ταῦτω γὰρ σκεθρῶς. δρῶν΄ 
Ἡμᾶς ὀνάγκη τοὺς νομίζοντας τέχνην. 

πεοηηάἁππι., οἶνο γαιΗ]η ἵπτοι Ῥαγποςίαπα Ππσππεητα Ο6γοΗἱὁ, 4. εἲ 5, 6» 
ππεπάαν] ἵπ Ῥποεῃ. ν. 43ε.. ῥεπῖς Π]ϊς πιεπιοταί ΡΠερεῖ: βία, οὔσιι Ἰα- 
Ρυΐς πχοτεπῃ Ρρτίρίπας σαπἰτατϊ σασεῖταεας Αἱσπιπεοπ, ΠΠ Αιοϊποῦ. Όία- 
πῖασο βΠαπι ΠΠαπιαας ὙΝΊαπτο Ῥερετετατ Πα Τϊτεδίας 5εσιπάυπι Εωγίρὶ- 
41Εη αραιά «4βο]οάον. 11», Ῥ. 16ο. -- ν5. 6, (ποιο δερτας ἵπ' Εχς, 
Ἐπεὶ τεκόντος ' αἶῖτεν ἴπ' Ε11ῤρ. Ῥποεπ. ρ. 917. δετῖδί Ροτετῖτ εστι θωγ- 
Πέσο» αἴππι. ΓΠεώΙΛζο ν». ὃ» ετ 15. φπεπι πίτος {οιππαπ ποπ: οΠεπάϊςςα 
Ὠοτίσαπι ν5. 18 µεγίσταν. αιθά απὶρῖτ ἐκδιδάσετ᾽ ε5ι ε ςοπἰεστητα 
6ο, απὶ. Ώπεο πο (ταθσα αιΠάοπε, πεάιπι Εαπρίάεα » 

Γυνὴ καὶ ὠφέλειαν ἆνλρὶ κὺ νόσον 
έρει µεγίσταν» ἐκδιδάσκετ᾽ ἐμῷ λόγῳ”"͵ 

εβῖηχ!ίτ ἵπ Φιοῦαεο 5πο Ῥ. 557 εχ Πὶ5 ἴω εοφάεο ειπετὲ Ἡ. 493» 5δ 
Ευναῖκα »αὶ ὠφέλειαν καὶ γόσον ἀγδρ Φέρει μεγίσταν, ἐδίδαξα τουμῷ 
λόγω. Όσαε ἆᾳε «ἶοτο ρειῖτα δἱ οἷς σοΙ]οσεπ!Γ« 

Γυναῖκα ὃὁ) ὠφέλειαν: 
Καὶ νόσον ἀνδρὶ Φέρειν µεγίσσαων» 
Ἐδίδαξα τῷ ᾽μῷ λόγα, 

β001 1Β΄ Ἠἱ ρταξίοτϱᾶ ἀεξίάετεπι, 
πα. τα 



5ο τὰ 0. Ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤ ΧΙΝ., 

Ίπ ἰδεῖς νς. 99 Η τί πλέον οτςο, 6Χ ({0ῥᾷρο (Δ51. Ῥ. 4ὗ5ν 15, 06. Α 
ϱ. 339”. Πτοίαπι ἢ Ρερετίτ 5ε(ΙεΏ5 τί. εοτΏδατΗΓ» 

Τί πλεῖον εἶναι παῖδας ἀνβρώποιςι πάτερ» 
- Ν - 3 

Ε) μὴ πὶ τοῖς δεινοῖσι ὠφελήσομεν 5 

οὐ 01. γεὗις α[οίε, Ρε” [εαν ή» Ῥαϊενο εν {ἐδεγίς 06 

οου)ηλο(ὲ ῥεγοἱρίεπέξ ίνα «ίά ῥγοάεγώμὲ ᾖοπηῤηίδις {1δεγ] 3 τὸ εἶναι παῖδας 

τι ἑήτα πλέον ἔσται ἀνθρώτοις. (ή αἴες «4επαεί νΙ» Ῥ. 567. Ε. 

Β. Τί δῆτα τοῦτ᾽ αὐτοῖς πλέον» [Λ. πρέσεισῳ αὐθέκαστον Ἱ 

Ρ]α10 ΦΥΙΠΡ. Ῥ. 917. ο. οὐδέν µοι πλέον ἦν' 11] ῥγοβοίεζαηη: 4 μορῆ. 
Ῥίυι, ν. δα, 

Καΐ τοι τί πλέον πλουτεῖ ἔστιν πάντων τούτων ἀποροῦντες 

οἷς Πήαπτες Ισσθίαπ]» ΠΟΠ ἀποροῦντας' ατιὶσῖτ εί ν. Ἱ.« κα, ο. 13. 
υρίας ἀατίνας ασσσᾶϊτ ἵπ Πας Γοτππία νετ (πταεσα: γἱά. οοβἠ. Δητς. 
ν. 974. «421ἱῤβοη. Ρ. 149, 49. «εποβή. κ. Π. νΥ. Ρ.δ6, 33- τί γὰρ ἐμοὶ 
πλέον τὸ τὴν γῆν πλατύνεσθαι», αὐτὸν δὲ ἀτιμάξεσθαι» ἵη αἷϊα 5περε ΤοΓ- 
πηας ἴστα Ἰοσμτῖο νατίατὶ φοἶει; Ώεμε]ε]ώη παῖναρατ ἴδια δοτῖθεηῦεια απ Ρ1ί6- 

7μ0745 [κο]φιιίας Ῥ. 117» ο, 6Γαεεῖ πλέον ἔγειν Ῥτοβοετε ἄἰειμηί, ΠΟ τλέον 
 τοιεν"'”. Ίπιο νεο πεαιε πο Π]ιάς «41ηῤῆΙν 1Λεη. Ἡ, Ῥ. 6ο. ο. Τήεοςγὲ- 
{1 Ορ νΠΙ, Ῥ. 344. Β. -4μάοσίάος Ῥ. 10, 97. (5οΠἱρδεταῖ:΄ οὐδέ γέ τι 

πλέον ποιήσετε) «Εγ1ρ. ΗΙρρο]. ν. 384. αἳ ἀεάεται, ΟΡΙΠΟΙ» 1ΓΠΙΙεΙΠΟΠ: 

Τί δὴ τοιεῖς πλέον» Δ. οὐδὲν, ἡ λύπη ὃ' ἔχει, 
-- γα 

Ὡστέρ γε δένδµονν τοῦτο καρτὸν» δάκρυα. 

Αἱιοιήπ] πλέον ἔχειν οἶῖπι απαπι Ἰσο Πε ἴπ'νοισι Πεμαμάγὲ (Έπασπι. 
Ῥ. 4ο) παπι ηθῖ νι]δατητ ἵη οοὐσεί Ἐ]οχ. ϱ. 497. 6. Οὐ) ἕνα ὁ) ἔχοις 
Ίδεν ἂν οἱδ΄ εἰπεῖν ὅτω --- Οοάεκ Πιήας Ε]οτ]εσί 5. Ρ]εταφπα: 5αἶτοπι 
εχΠήροπς ναϊστηπῃ Ῥοδταταπα ἀῑοῖα, απθίῃ » ἵπ 1,εἰάεῃοῖ Β{ρΠοιῖεσα εἶπη ππυ]- 
τὶς Ἱατοπίοπι, ΠΡΟΣ αἆθο αἀβίσαϊ, οὐτι]ῖτ επάθιῃ αας αι Ἐά. Ἠεπετα 
Τγἱποσνεἰ/έ: οὐδὲν ἔχουσι πλείονν οὐδ᾽ ερεῖ ὅτω. Ἠίης 5ἵπεετα 1εοτο {α- 
εἴ]ε ογυΙτηΓ: ' 

Οὐδὲν ὁ᾽ ἔχουσι πλεῖου» οὐθ᾽ ἐρεῖς ὅτῳ 
Οὐκ εἶσὶ πάττοι. 

απ Αάάσπάϊ Βαγηευίής, Ῥ. 5185. αἆ Πγήρίάς Αἰεπιαβοπα τετυ]]τ 1ος 
ΡΙΙΠΙΗΠΙ ΨΟΙΙ5: . ς 

Λ ΑΚ. ᾿Ανδροκτόνου γυναικὸς ὁμογενὴς ἔφυς. 
ΑΔΡ. Σὺ ὁ) αὐτόχειρ γε µητρὸς ἥ σ᾿ ἐγείατοι Ἱ 

ν εἷς 

ει 



ΙΝΝ ΕΚΒΑΦΜΕΝΤΑ ΥΑΒΙΟΚΟΜ παΜΑτυψ, σι 

Α οἱο (γο1ή ἵδα Ροδυεταῖ ἵπ. Έχς. Ἡτ Ιποσττῖ «Ττασϊοϊ ϱ. η ος 

ασ. ΑΙεπαορπί εἳ Αάτάς Ττασῖςί ἆεάετας ος, κό ας. νν 
Ρ. αι Ρ. 88. Ε. 90. -Α. Ίερατ πηηῖ οὐίς η μεκίο Ἡμῃς ἵη Ιοσμηη - 
τα πλ γεῖδῃ.΄ ἶδῆ Ρορβος]εῖ γΙάητΙς, αἴαμε οκ Ἠπίως Αἰσπ]σθο- 
πο 5ιΠ{Ι. 

σοά ας πες Παροι ἰδιάσειι βαΓΠεκίς. 

“Ὁ» σοι πατέρα Υ᾿ ἀπώλεσ᾽, Οἰδίπους δέ µε᾽ 
- . 

Χρυσοῦν ἐνεγκὼν ὅρμον εἷς "Άργους πόλμ. 

«πα Βαγ165. ἹπῖεΓρεετατσ» Είο (ο) ἰδὲ ῥάγεεεη ῥογάλάε, 7 γι γι μέ 
ετς, {1εαέήης, » Ρεδρίιε αἷς, μαςς νειταπτήσς Ίτα τοάᾶος Ορ ηἰ2ὲ ῥά(γ οι 
» ῥεγάλάδ, 116 γ6ΡΟ ες. Βαγπέο πο λὶο οαι]άεπι πιοΠῖτο Ἱεστοτο πα- 
τέρα φηὐδι]ταίτ νοςῖ χρυσοῦν. πες Ἰηνεπῖτ ἵπ δοΠο]ῖς αἁ Ρῤμίανέ Ν. 

2 ἵν» 32» Δμϕιρύωνος | ̓Αγτὶ πατρωνυμικοῦ» τοῦ ᾽Αμϕιτρυωνίδου. --- καὶ 
Εὐριπίδης» Ψ. 

Ο. σοι χρυσοῦν ἀπώλεσ᾽, Οἰδίπονς δέ µει 
Χρυσοῦν ενεγκὼν ὅβμον εἴς "Αργούς πλην. 

οὐ ΥὰΧρ ὁ Ὀ]δίπουε ἤνεγκε Χρυσοῦν ὅρμον εἰς "Αργος, ἀλλ᾽ ὁ Πιολυνείκης, καὶ 
ἔδωκεν Ἐριφύλν. ἔστιν οὖν { ἀντὶ τοῦ) Οἰδιποδίδνε. Ώο Ῥο]γηίςο τος 
εσι» απτεππι πιοπί]ε»΄ ἔσγηοπίες ἁοίαίε (110-ΤΠεΡ. 15, τού.) Ρτίπηπν 
᾿Ατσίας΄ ἀεάΐδεα εοπ]ησί: ας» 4βεπητε ἐπ Ῥε]]απι πιτίτο, Π]ιά 6ετετε τε 
εἴδαητα, ργοάῖί πα] ργεΏαπα βαΐςσα Ετίρηγ]αε  νῖά. (πμ ἵπ Γη} 
Αἱεπιαεοπῖ Ώασπι. Ρ. 5ὅσ.. Γ-ατϊπῖ Ἐταρίςί νεεδα, ἆςᾳ Ειπῖρίάεῖς ἔχοια., Πιῖ- 
Ἡί νἰάρητης ἵπ ἰδής αρυά «ε6γοβεῖῃ Ίπτοτε ἆᾳ Ἰην. 1, ο. 5ο. : 

ο ανΩΚΗ 5; ΗΗΙΕΡΗΗ σε» 
(ΔΝ) Εγρη 6. ν ν ν μΓο νσηι γἰγὲ νε, 

Ώε ΕπρΗγ]ες 5οε]ετε δεπτες Ἰοαπεπεῖ Εωγάριά νετοα ΟΛ γγοίῤρως α- 
Ἠϊθπεται» αποά Παπεδίς (σρἰενιη οοππραταηί Τ.1. Ρ. οὖο, 11. ουπεφις 
βυρτα 5οτίρία 5υΠῖ, 

θεά αἳο ταπάειῃ πποάο ποδῖς ρεισιαάσθίτ, αι τοι εἶαα ποὺῖς ἀθά[ε 
ἀπιρετ]ῆαε ἀἁοουπιεπτα., Ρήπάαγὶ δεᾖο[ίώσεες, Πγήρίάεη βΙιο ἁσάϊκςο πο- 
τς Ῥαϊετπυη Οοάϊροάϊ5, τοιίςς. ἵπ εις ΓΠαδι](8 εοππποπιογατί Οοτιῖ- 
σε Οταπηπιατϊοί ρεςσατήπ]» νεἰ (6οαϊεί αἱμο Εῖτ δες: παπι πδί νὶκ ἀι- 
Οία οι, οπῖπ 5οσίρετῖτ Εγέρίά6ς., 

Ἶ ᾽ἀπώλεσ᾽' ὩὨϊδίτου ὁ᾽ ἐμὲ. 
” - ΔΝ / ια) ” / 

Χρυσοῦν ἐνεγκὼν ἅρμον εἰς ΄Άργευς πόλη. 

Χρυ- 



εσο 1. σ ν. ΡΙΑΤΠΙΣΠ5 ολρύτχΙν͵ 

Χρυσὺς {1} γέτοι σ΄ --- Ἱπρ]εει ΓΟΓ54Η ΠΙΠΗΣ αὈσηγάς νείσυπΙ ΡΙΙΠΙΙΗ. Α 
Φίπτης ἴδα οχ Αἰεπιασοπῖς ἁπαππατε νε] αΠππάε ρετῖτα ἁσΠπίτί πεαιῖτ; 5εᾷ 
Ῥο]γπίσες, Οεάϊρί βΠμ5, ὁ Οἰθίπου «Εγίρίάς δυρρ]. ν. 149. Ὁ ὃ) Οἶδί- 
που. τίνι τρόπω Θήβας λιπών: Πς φείριιπι Εγριοὴ “ΟὈιδίπου” ετ πποςθ 
Φοσίθα τοςερτο Ωὐδίπου᾽ Ἡϊ ὁ οἶνου ὁ οἰγοχόος εοπῖταςῖα Ἱοσυπτις ἵη ᾧ]νουν 
ᾠᾧγοχόος, Εω1ρ. ΟΥε]. ν. 557. Ἰδμαπιοάί ϱΓ45Ε5 546ρο νὶτῖς εἴῖαπι ἆοο- 
αἰς [παπά πετ. 

σε ἀϊνειςί σεπετῖς αι]ά Ἰπτοτείαπι, Ἐίας, ᾖοἰίης ἵπ Ἐρίσταπιπαταπα 
4 5ο ῬαδΠσατοτΗπ 407. Ἠηῤογίομῖς, νυ]σανῖι, Ὥσπερ ήθεν' ἁπυίταη5 
ΤΑΠΊΟΠ. Ἠος ΦΙΠΟΕΤΗΠΙ ε5δεῖ 4Π ὡς χερσῆθεν, το ἱεοτίοπε ἨΙ5. ὡς χαρνή- 

δεν. 1Π Πιςο αροσταρΠο Ἱερίτις ορῖπε : 

Ὢ) χαρνῆθεν (5) ἀεὶ κισσὸς ἀεξόμενος. 

᾽Αγαμβνεὺς κισσὸς εἴ ᾽Αχιαρνείτης κισσὸς ππεπιοταπτης οἳ ἵή ορῖσναπηπ]αίς «4η 
ἐλο]. Ἑνάας 1» Ἑ. 67. 17. ΙΠ, 96. ερ. 45. αΜοἵηπῃ πος, εἰμδάειι ΓΟΙ- 
1ης ας ᾽Αταρνείτης αὖ ᾽Αταρνεὺς, δάῤάας Ἱπιετρτειατυς ᾿Αθήνηθεν” 1ο δις 
Τέγο Ρίασερατ ᾽Αχαρνήθεν πὶβὶ] πιπταπάσπη ρειδυπάεδίτ «4ἱορήγου ἩἹ. Ερ. 
3, Ρ. 938. 

σεά αι 1]]πς τοάσαιη», απ Ῥραυ]ο Ἰεσασῖτ αἰτοπεῖς Ίη ΛΡήπάσγω 9ΕΠο- 
1. ΠεΠΙο πταβίτασγ αάεο «τοτε ἴπ Οσάϊροάϊ ποπιπε «οπΙΠΙΙδδΗΙΗ. 
οἱ ΠΌτὶ ο]εΠΙ 5Ρρθοῖεδ. ΄ΕΙΤΟΙΕ5 Ιἴιῖις σεπειῖ ΠΟΠ ΙΠΑΡΠΟ ΠΙΠΙΕΓΟ Τ68. 
Ῥεπίοπιης ἵω οΕηοσιμὲ «οοπιπεηταγίϊς π ΕοΠΕΓΙΗ. Ὁοδίουπι τπιοΠ {ε 
5ιιοΓΗπῃ. ν]εῖς Ἱπτοτάμτα Πε ἀεεερτας» επαπι 1π Ἑωτίιριάείδ: εχεπιρ]ο αἲς 
αισά Ἠαδει 1 Ἡ. Ἡ» Ῥ. 543. 40» εΧ Ττασίσο: ἓν γὰρ ἐκτενεῖ σ᾿ ἔποςς 
ἔγουν εἷς (τε) λόγος ἔκτάδην ῥψει. Ἰοδιί5 Ίπ εκεπιρ]ατίρας τεετε 16- 
οἶτν ἵπ Φαγί. Μεάκας ν. 5ὗ5.» 

ον Ν σ ” 1.” 

«ν γαρ οὖν Χτεγνει σ Εποςε 

Ε/1}- 

(τ) Ηὶς ΕάΙοπί ραταῖς ( Αἀποταίοπος ἵπ Ἠιρρο]. τΥρῖς ἴαπι 
εταητ ἀοδετίριας) ῥεινεπῖτ αἆ πιο Πδρε]]ᾳς «ε]εραπείδοίπις Τουρέέ. 
Ῥαττοπι πι οχβίρεης Ἐπιεπά, ἵπ ά. 1η ομί5 Ῥταεί[ατίοπε ἱπσεπίοδε 
οοτηρῖτ Ἠππςο νεΙσπι ῬΡ. ΧΙ, 

Οὔ σοι πατέρα γ ἀπώλεσο Οἰδίπους δέ µε 

ερᾶ Ρήπυπι ἄπ νετοὶς οεῤοβίασαε Ἐηπὶρϊάεῖ αὈκιίππτ νοςεπι πα. 
σέρα Νοςὶ χρυσοῦν» Ρε ΟΠΠςς Γάίοπες 4 Ῥοπιαπα «ᾖΖ. (αεγ- 

Β 

σ 



ΙΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΝΑΒΙΟΚύΜ ΡΓΠΑΜΑΤΟΜ, τσ 

Α Ε)ηοίοσς ἵα Τρέφοιν Ῥ. Ζ64 53, Ἠπιο Ποδρῖς ἆπτ Ε1γ{ρίαής νεδηπι α 
Ρετάίτα Έταροεβῖα 5ΗΠΙΙΗΠ: 

"Άφρων ἂν εἴην εἰ τρέφοιν τὰ τῶν πέλας. 

Π 91Ο τρέφοιν», ΡΙΟ τρέφοιµε, εΧ τρεφοίην, συγκοπή τοῦ ή «ΟΠΙΓΑΟΙΙΙ 
Ἠασταϊ» ἀλγοίην ὁμιλοίην Φρονοίην. θαρσοίην' 6τ σἰπηϊ]α ταρετίεπτης οἳ ἴη 
Τταρϊεἶδ» ΠΙΦΩΙΙΔΠΙ» ΡΗῖΟ., τρεφοίην" 5εᾷ νἰήοδυπη οετῖς Ε5ῖ τρέφομ. «οἵ- 
τἴσαπιης πιεηάαϊη Οοἷοῖ απφυἱ Ισοπάο : 

"Αφρων ἂν εἴην ἐκτρέφων τὰ τῶν πέλας. 

Τη. οἱ απ Πἱδεγος ο ΜΙΓΕΙΗ. νοτριπι ἐμτρέφειν [πεαΙεπῖας {η- 
2ἳρ. 1ρΗ6. Αυ. ν. τσι. Ττοκὰ. ν. 389. 754. Βαεςε]. ν. 977. Ογε]. ν. 
149. Ἰοη. ν. 357. 891. αοἵο. ἵπ Γαγ{ρίαὴς νεῖδα. 5εηδί αποφυε Ρο55εῖ 
επι ᾖο. Νοριτο ᾖ1αεῖο, --- εἰ τρέφοιωι τὰ τῶν πέλας. 

ΡΙπάωγ} δεμοώσ{ες ἴπ Ἱαπι. 1ν. 8. Ἡϊ οδιοπάθτετ τοὺς μεθ Ὅμηρον οὐκ 
ἀνριβεύειν τὸν ἀντωνυμίον» εκ Εγὶρίάε Ρτοΐετι, Τοιγάρ νιν αὐτὰς εἴς. ΠΟΠ 

Ὁ ν]άϊτ 5επϊροπάιπα, Τοιγάρ νυν (1ά ε5τ Τουγαροῦν ) αὐτὸς ἔκ δόµων οἴστρησ᾽ 
ἐγώ. Ῥτουτ Ἱερίτας ἴπ Ἑπεςμαδις ν. 39. 

σἱ πἆ Οχκοπίεηςεπι Ώδαιε νη]ραίαε» ἀεϊπάε ἁΠοιίτει πβῖ ῥετ- 
εηαάαΡῖε, ῬΡούγηίεος α Ἱταρίεο Ροιαίδε «ἀεείσπατί ποπιίπε Ό6- 
ἱροά]ν. ώὸ 

(4) Ἠος εταπι ἵΠ Ίοεο Ο]α. Τουρίής, Ἐπι. ἵῃ δη. ΠΠ. Ρ. 639 
Ὡς ὠρχήῆθεν ΤΕεΡΟΠΕΠ5, ἀπ γΥΕΓΦΙ1 5ε Ῥηϊαραϊ {έεΙίοΠέίΏ τενῖτιο- 
τε, Ἡμίροτεν. οἱ” ἔτυχεν Άιηιε ἵπ πος σεπετα ΠτεγαγΙπῃ 5αερίι5 
ενεπῖτ, Ἡτ. αἴιος νε]ητ σεπιΊπος νετίτατί Π]οἱος αππρ]εετίπηΙΓ», «ὤ1ήο- 
26 γε[Γ/δεγαξο» ἵαποιαπη ὦμββλωθρίδια Ῥτοϊίςείε ΠοΏ ΤΕΟΙΣΕΠΙΗ5. 
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βεκοςκ κος ροεκοοοοοοοροοοοορῷςκοοοθθοέρος Σςκοςλρκκκ2οσος Α ὶ 

Αμ Εξ ως Τι 

Ώε Άπιοτο, εἴάδάαε Ῥαΐτε. 

Ό/αιαιίς «4ΠίΙΡΟΠΕΣ ΓΤαβΊι. οἷε Ῥμεγο {λίοπες. «νο ἐίο οι 
ὁολοί. Εἰπά. βαεεις Γπίείρεπάις, δεά (ιρίᾶο. Ῥιεγ 7ε- 
πετ οί 1ύέγ 5αερε ΜΠιβώπί}. Παθιοπῖ ΤιΟΠΊΕΠ Ψ6Υδιῖ {πι-- 
δοΓίΙΣ. Ο)µ6ΠΙ ιγςεί «4ΠιοΥ, ιο «1λοις οδὲ Σπίοζεταπάωδ. 
«4ΠΙΟΥ, μέγιστος θεῶν εἰίαπι Φουταξέ, αἰίατὶ αεΙΠΙΠΙ Ποπογαίέιιδ 
«4Λεπίς αεἰαἰε Βἱδίδίγαιζ. δε ου αἰίαγὲ ΠἨετγηπίαε φὐαεάαπι Β 
ποπ ργοἰτεία. Ειγρίαἳ θεὺς μέγιστος, {ον ᾖοπιύπιιφιίο [)οιίηι- 
«ο. «ίοιμδ ἐκρεγίῖδ πα[ὰ5 Ῥιετ, δαέρµδ, ἐπιργοδιίδ. }επετίς 
Ῥμετο |ΓεγΙίπε ραίεγ αἰφιθ αγιδ 1άεπι Πμριίεγί ὁ Διὸς παὶο 
ῥιίβο αἰσὶ φἰείιγ «Ειγιρίαίς ᾖίπο ἆἨιδαἰλίο [αδιαίογε, 
Νέο Ροεἱἱ6 φοεγΙδιδ (ἀγαεοῖδ, πεο (ἀεπεα]ορίς, Πέφιε (τίδ- 
ἔἰαπίς «δοεγ{ρίογίδι5 (αγαεοῖς «ον εἰ 4 ἐπέγῖδ [οί 1ππο» 
Τι55ο γιάείγ. - 

Ένα δοῤο[]ανιώς Ρέμάαγὲ Ῥλα ἀῑοεπᾶϊ πῖμὶ ριφεεδῖε πιατογίαπι. Ἡατιπα 
τογΗ φοἰεπιίρας πίσαπι νΙάε «ποφυε ἀεραῖς, αιιοά Ἱεσίτας 1 Ῥε[ο]ῖῖς ἵπ 
Πυθ. 1, 176, Θυώνη ] Τῆ Σεµέλῃ Φησὶ, διωνυµία γὰρ ἐκέχρητο. εἰσὶ δὲ 
οἳ κιὺὶ τὴν αὐτὴν Διώνην λέγουσμ., ὥσπερ Εὐριπίδης ἐν Αντιγόνη» 

ΤὮ παῖ Διώνης» ὡς ἔφυς μέγας θεὺε, σς 
Διόνυσε» θνητοῖς τ᾽ οὐδαμῶς ὑποστατός. 

Ῥτο ὃς --ὑτοστάτνε, οἷς εοττεχῖτ ἵη αΠατρῖπε δι δεώᾖίσεν, εἰ. (γ0- 
ες ἵπ Ἐχο. οκ Ῥιίρίάΐς Απισοπε ῥ. 371, απ ἆε ΓΠἱοηγεο ΡΠίοιες 
βΠο πο νἰάεπτας ἀπθίτα. Οποά κοτίρταπ ἵπ Απη, αἆ «4/71110Η. Ῥν 
968. Ίδης εοίανίαε πο]ίας ἁπρία βάε πἰττατ, ἴπ εοείαπα ατα επηε]ε 
πάτος α Γἱο ἀῑοτα Εαῑε Θυώνη: νἱἀ. ο. Ὀάνίες ἵα (σεν. ἂε Ν. Ὁ. πε, 
οὃ. αι ῥ. 1τεᾖπσ. ἵπ «ὨΏίοίογ. 1, Ρ. 939. ΦεπεΙεη αι Διώ:νν ἀῑχετῖτς 
Ίπτοί νεῖετο Ποπίπεπι, πε Ῥασεπαπι «ἀχῖσα νἰάεαιαγ Ὠΐοπες ας 
Ψεποσῖς ΒΠαπα, ππίσαπι οκ απηφπίατο ΛΆγακ{/ώ πονὶ: Ίος ἴαπιεῃ α0ἳ 
τταάῖτ ΕΠενγεβζως, πα] Διώνης ποπιίπα βεπείεπ Ἱπτε[]εχεισητ, πδί Ῥοξτα 
ποὺίς {βποῖας πποπίπετας Βώκχου Διώνη». ΙΠΙΕΗΤ ἵη 91Ο 6επετε 1οευπ] αἷ- 
φοσίθαπι «ο εἠ δὲ: Βάκχου Διώνης" οἱ μὲν βακχευτρίαρ Σεµέλης. οἱ δε Ῥάκ- 

Χου» 
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Α χου» τοῦ Διονύσουν καὶ ᾽ΑΦροδίτης», τῆς Διώνης  παρόσον διωνυµία περὶ τὰς 
Θεάς. Πράξιλλα δὲ ἡ Σικυωία ᾿ΑΦροδίτης παῖδα τὸν θεὺν ἱστορεῖ αὐοη 
Εάκχον οΡίπος» ἀἰνείδι]ῃ α Διονύσω. αἆ 4γλε]άλς Ῥαπατ]επαίεί Τ. 1, Ρ. 
176. ἴδια, ὥσπερ ἐν πομπῇ' Ἠπες Ἱεριπίιγ 1Π 5εΠο]ῖ απο 5ΠΠ: ροπες ΟΥ, 
25. ΒιμζΜΙΗΗ δέος. εν ταῖς πομπαῖς ὁ µεν Διονύσου ., ὁ δὲ Σ- 
πύρου. ὁ δὲ Βάκχιου ἀνελαμβάνετο (Ἰ.. ἀνελώμβανε τὸ) σχῆμα. 5εά Βας- 
εἶωπι ἴδαπι Ψεποτίς Παπ (ᾖσεγο, φπῖαμα Ρτασίαί Π]]απι Ώσος Γθθηι]οτα 
οορβοιηίηες, ἰρποιαγιπε ΟΠ1ΠΕ5. ΑΠ ἵτααμα ὨΏοπγδαπα, επετίς, αἩτ «εττς 
Ὠϊοηπες βΗμπι ἴλος ΕΥ έρΙΑΙὴ Ίοεο ἀεσίσπαταιη ογεάοπιιςὸ ἵΝοπ ορίποΓ. 
Ρτίπιαπη απία που 5οἱει ἵπ Πὶ5 αὖ ορἰπίοπε τεςερῖα Τσαρίοις ἀἰδεεπιίτα, Πδ- 
ἆππαι τα] «οΠ5εςῖαΓΙ. 

1ῤ9ε «4107. Δ4εΓ Ὠίοπες» 

αι ἵᾳ Ψεπεις ἁῑείταν Ῥετνίσῇ, ν. Ζό, Ίπεο Ιπάϊεῖο Πϊο Ἐτίαα ἱπτοΠσαιάυε 
Ε5τ. θεά ἀῑσαι αὶς )10}5Η/ ἵαπιεῃ ποπηῖπανϊ: οτ Πϊς Ίοσα αΙΠῖ Ροδταγυπι 

Έ εχεῖτει, αἱ ρἱυηῖπῖ σθείηοτο Βώκχιον μαὶ τὸν "Ερωτο” ηιοὰ «δοββοσΙεη ἵλ 
εποΓ]οῖς Γεοῖςα εατππίθιι5 δετρῖτ {1εγιείάμαυ «4Λεμ. ΧΗΙ, Ρ. 598. Ώ. 
4ς 5ε 5ΕΠΕΧ απιαδ!]]5 δούση αριάἀ Ρήμαγεῇ. ἵπ Βοἱοπε Ρ. 96. Ε. 

Ἔργα δὲ Κυπρογενοῦς νῦν µοι Φίλα καὶ Διονύσου ς 
Καὶ Μουσέων» ἃ τίθησ᾽ ἀνδράσιν εὐφροσύνας. 

0 7επεγὲ ῥΗθγο πο πια] Ῥαεεβε [αοῖς. 

Ονίά, Απ. ΔΙΠ. ΠΠ. 769. «4ο Τατ. Ἡ. Ῥ. ΖΙ, Ἔρως καὶ Διόνυσος ἴιδ 
ἁϊσπητηχ δύο βίαιοι θεοί” 

«410/:, οἱ 126”. ἆωγως 14ογζιο Όεις. 

Ργοβεγήο 1, ΕΛ. Π1, 14. -- δεά Ρίαετετεα ἵπ Ῥασςβιῃ, Ῥτας Ειτῖρὶάεῖς, 
αρεία5 οοπνεπίηπτ Ίδια Ορ) αρ. «41ΛεΠ. ἩΠ. Ρ. 35. Ὀ. 

[ο Ὦ πᾶσι τοῖς Φρονοῦσι προσφιλέστωτε 
Διόνυσεν καὶ σοφώτατ’. ὡς ἠδύε τις εἷ. 

οι Βασείο απῖς Ίος, οὔδεστο» ἁαὈίταν ἵπ Απεσομος ἁταιπαῖο, 4ἳΟ 5ο- 
Ίᾳ5 Απο ατάοτ 5ο οοττίριεται Ἠαεπιοπα (Οτοατῖ Ε, οιίαπι Ίῃ Ειπὶρί- 
4εο; αὐοά Παιει εκ απδπῃ. δοβήοείί Απιίροπε, οι πιο ἴπ. ἵ]]ηπι 
Βο]λο]ο. Πιίης αά ἨΗΠαεπιοπσ Ειυπρίάςα νετρα 5ἱ ποὺί σοινανίε ἶδια 
ὡοδαείς Ῥ. 567: 45 (εχ Απισοηας 55. {γ1ρ. ο (νο πονίπηιις 14- 
ῥσεο Ρ. 4469 σἶνα ᾖ15. Ρατῖ.) 

ν μή νυν θέλε 
Λυπεῖν σεαυτὸν, [ Αἷμον» ] εἶδως, πολλώκις 
Ὅτε καὶ τὸ λυποῦν ὕστερον χαρὰν ἄγει. 

γο ἵτευ 



ο Ἕπ" 

156 1, ο. νι ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ σΑΡΟΤ ΧΝ, 

Ίητο νἰάεΌος ορτοσῇ Ιανοπί ( ἁπάτως λεχέων ὑπεραλγοῦντος, «δὐρᾷ. Λπϊς Α 
όφο. ) Ἱπεεγίεστο ποπηίπε «οιγεχίδδε νι]σαϊα: 

Μ) οὖν ἔξελε λυπεῖν σαυτὸν, εἶδὼς πολλάκις 

εἰς (01. Ροδηῖς ρτο Μὴ οὖν θέλε' τπτ ανῖτατει απαραξστ!ῃ 5εοιηάα εοάς», 
οστά ποδίς Ροάεπι ἀεάῖτ ΟτεΠςιΏ1» Παπι Μ)ὴ οὐ Ττασὶεϊς οι Οοπίςϊς. Αι: 
εςὶς 1Π: Ππαπα 5ΕΠΠροΓ 5γ]]αῦαια οοπϊταΠΕπτΙς» Πδαπαϊας 5ἱ Ὄεπο πιεππῖ 
μὶ οὖν. Αά Ἠπες αοοεάαητ ν]ϊοςὶ Οοάΐςες, ᾿απῄρας. τοτίες 5ε ἀθοῖρί : ρᾶ5- 
5ιι ο5τ ἵσο Ρ{παμὶ δεο]έαία., Πεαϊιο ἵεπιετε νΙάεβοι δὶς «Εγέρίζη εκ 
Απιίσοπεα νειδις ταρεῖτηῖςςε : 

Ὦ παῖ Διώνής, ὧς ἔφυς μέγας θεδεν 
Μόνος τε θνητεῖς οὐδαμῶς ὑποστατός. 

ὃ ῥµον Ὠίοπεξ, φια; Πάσης ἐς είν» εἰ 5ο (Ώεοιιῃ) 0 0ἱί- Β 
ζω πεζια( πώ {οἰεγαπάώς: ἃε (ταεςῖς Ἠος Εεεῖτ Ταιῖπος 5επατίο5 /Γοάγή, 
ΆΝοριετ {σος 

πεν Ορπος, (ές ϱἳ/ 10 Πδης 
Τμ ῥαγγΗίε, Ὠεμς, σοἶας {μοἰεγαδίὲο 

1 οα 1Η ΠΟΠ . 

ΖΕΙ, οί ῥ]ᾳείάως {ρηίεν α[]αι «{όγ, 

φοἆ υΠ5 οκ Π]Ι5οΓῖς» {105 ᾖὲο ϱΓώνΗέΥ Ώεις ἡ/σεῖ, Τὲδι]. Ἡ, ΕΙ. 1, 79. 

εν οἱ απεπι ῥγερήε ἠε Ώεις, | 

Ῥγοβεγε. τπ» Ἐ]. χκ. 6. ἵπ ᾳπεπι {ος 18 Ζεπµς, ᾖ]ογαι. 1. 04. το, 9. 

-- Μόνος τε 5ετῖροϊ τοτάσπα Πτετῖ Ῥτο Διόνυσε» φποά ΠΟΙΊΠΕΠ εκ νεο 

φΦταθσεάεητα Γπεῖ]ε΄ ροταῖτ ἵπ Ἠπηῆς ἵσταροτο. Ῥεά Ἠῖς «εοπιποάαπι πιοπήπΙ, ο 
Άη ζεμίο Ποδίτο» αποσπι: οἶήη Ἠαης εοπῖεετήσαπ εοπηηπίσαδαπι, Ρρία- 
οσο αιἰάσπα ΊπθαπΙ ἆαᾳ οιτοτε (ταπιιματϊςί 5εητεητίαπι» 5εά ἵη Ππεβίεπι 
ΤΠΟΧ Υεπίδ5ε νοςεπ ΠΟΠ πΙΠις αρίαπ» 

Δεινός τε» θνητοῖς τ᾽ οὐδωμῶς ὑποστατός. 

(οά/µ6ς ΡΙΕΥΡΟΠΙ5 9 οὐῖ ρεῖπής αἆ Ἡας Πεετας απιοτοῦ Επ τταειαηᾶας, οἴα5 

Ἀπσεπῖο {ο]ἱοϊςϊπῖο., Ἰοπσίοτ ντα ἀἰσηϊδειππας, πας ΟΠΙΠΙΠι Ιπταογ πο- 

«κιταῖθς πιαχῖπιε 6ΧΟΙΠάΡ5ΕΤ. Ἠσθς Ῥοδετας ἴπ 5ε]ᾗεάϊς 5αΐδ; αὖας Ῥατει απι- 

«ἀῑτὶςίπιας Γαεοῦις ΒΙΕΓΟΡΙΝ. Π]1ο εἰατῖςδίπιο ατῖαπι παπς ἴπτος Ετγὶδίος 

πηοος 5ΗΡΟΙΦΙΟΣ. ΠΙΘΕΙΠΙ οππηη]σαν]ε:  ἶπ Άμνυσε σταν]δεῖπια Ἡαετετε 

- νἱάσειγ πιαοη]α. Παπ ΒοΠοῄίασιοη ἀεοῖρί οετῃ ἐε οἳ Ιοᾳυίω Εαγρὲ- 
 ἆες ἆε Απποτε Ὠίοπες Πο. Έοτις 

» Θεοΐσιν θνητοῖς τ | 
» ατ "| 



ς 
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Α:. Ἱτ Διόυσε 6 Ρῥιαβσεί. γεισι Παχοίς, νά, Πασιπ. Απάτοπι. πδί Τύ- 

 ρωννος θεῶν καὶ ἀνθρώπων. πες ποδίτα αιοά πά 5ιηπαΙ τε 60Π- 

δρταϊίο ποα ΠΠ] εβεῖοι αἆ Οαπιπιατίευπι απο αγσιεπάιη. -- Ψ6-. 

Ώιι5 αΠἴοπα 548ρ6 «/)ἰοπο ἀῑοίτας, εἴ [)οπάσά, α Παϊτ6» ΟΙΙΠ1 Δε όνην ΥΟ- 

σαητεπι {ή2/1εΓάΗ: Τ. Ἐ, 37ο. Ρ]ετῖαιε 5εαιτῖ 5ης: Εγὶῤίώςς ετῖαπι ἴπ 
Ἠείεπας ν. 1104. Κούρη Διώνής Κύπρι, Ίος αΠΙΓί5 ΠΟΠΙΕΠ», Διώνήν, τερο” 

ΠΕΠάΠΠΙ Ῥτο Δωδώνην ἵπ (16ΙΡεΠέ. Ἡοιπ]]. 1ν, 16. ἴπ απίδς {πβα Η. Υ» 13» 
γυ]σατητ Κύπρις» ἣν καὶ Δωδώνην λέγουσι ΄ πδὶ τεοτε νΙ ϱ. Διώνης ΏΟΙΠΕΠ 

Ῥοπεπάμιη οεησυτ. --- Ώε Ριιστο Ὠΐοπος πἰ]] Πῖς ἀῑείτας, αποά ποῃ «οἩ- 
γεπίαι ἴπ ΑΠΙΟΙΘΙΗ. Ἠῖςο µέγας θεὺε εἴ μέγιστος θεῶν Ειγέρίαά!, πας επαϊα 
ἵπ το ΦοςταἴςπΙ 5Ε(ΠΠΤτο. αιῖ ΑΠΙΟΓΕΠΙ γοςβῦατ δρίµονα µέγον οἳ αέγιστον 

τῶν ἄλλων δαιμόνων» ἴθδιο Τειρληίο Οἱ ΧΗΙ.«Ρ. 169. Β. Ῥτπειει σετε- 

τα, ἵπ Ρ]αοηίς ΜΥΠΙΡΟΣ. δουγαΠς ῬΠαράτις Ιπάϊσπατας Ἐ. 1» Ρ. 177.Α, 
εὔπι το Ροδτας Ώ5 ὕμνους εἳ Ρπεππας σεοἰπεΓίηϊ» τῷ Ἔρωτι» τηλικούτω 
ὄντι καὶ τοσούτω θεῷ, Ώς ΙΠΙΠΙ αΙάσαι Π]ογαπῃ πεποικέναι μηδὲ (δίο Ῥτο 
μηδὲν 5ετϊδεπάιπι) ἐγκώμιον. Π1ωρίάες ἨΠρρο]. ν. 538. Ἔρωτα» δὲ» τὸν 
τύραννον ἀνδρῶν» --- οὐ σεβίζοµεν. Ώεοτιπι ροτεητὶδππο Ῥϊπίειτατί αενο 
Ρήπαις Απιοί 5τατιῖς αἶτατο ΟΠασπηής αἆ Αοαάσιπίαπι: (61έΠς «ἄν. Ώτο- 
Ἱτερῖ, Ρ. 385. 330 τὸν Ἔρωτα --- ἔτίμα πρότερον οὐδεὶς» πβὶν ἡ Χάρωον ει” 
ῥάκιόν τι ἐλεεῖν» καὶ Εωμὸν ἱδρύσασθαι ἐν Ακαδημία. χαριέστερον (Ἴερε χια- 
βιστήριο" ) ἐπιτελοῦς γενομένης ἐτιθυμίας. γἱά. ο. [ες Οεταϊπῖς. Ἑ. Χὰν 
ετ 7. Γαΐος. ἵπ Γσγβος. Ῥ. 96. Όυας ΠΠΕΕΠΠΙ οκ {Πέτ]μίωε Οοιμπιεπωτίο 
115. ἵαπ Ρἰαομίς Ῥμασάυπι οοπππἰςαγίτ, αεί πηλί «οἱεραπα νεὶ ἵπ 
Ρτϊπιῖς στατα]ος» Οἶατ, Λα επίης. πηπίπης Ῥτοτνῖτα Πῖο ἆοςτο Ε,αστογί ΡΤο- 
Ῥοπαπι: Καὶ παρ Αθηναίοις ἐφεῖτο ἐρῶν (Ἱ.. τὸ ἐρῶν ) καὶ τοῦ Ἔρωτος (ω- 
μοὶ καὶ ἀγάλματα ἧσαν» καὶ ᾿Δντέρωτος {εοη8, δεγγέμε ἵπ Λεῃ. 1ν» 5909) 
ὡς καὶ ἐπιγράμματά γε ἐπὶ τῶν ἀγαλμάτων ἐγέγραττο ἐπαινούντων τὸ ἐρᾷν. 
καὶ ὃ δρόμος ὃ μακρὺς τοῖς Παναθηναίοις ἆτὸ τοῦ Βωμοῦ τοῦ Ἔρωτος ἐγένε- 
το. ἐντεῖθεν γὰρ ἄψάμενοι ( ἄψαντες τεηιῖτὶ ν]άετασ») οἱ ἔφηβοι τὰς λαμ- 
πάδας ἔθεον. καὶ τοῦ γκήσαντος τῇ λαμπάδι ἡ πυρὰ τῶν τῆς θεοῦ ἑερῶν ἐφή- 
πτετο. οπϊὈιδειΙα οοπ{ειτὶ πας ΛΡ/ωζγεβις Ῥοτοτίτ Ἰπ' Ροίοπε ῥΡ. 7ο, 
Α. Β, Φυῤειεςι ἰπδίσπο ΙΤΩΡΠΙΕΠΙΙΠΙ Άιάσες» Ειωτρίάεϊ ἀταπιαῖς, αριά 
οὐ. (701. Ρ. 9430 

9 ο  οἳ Δ 2 πμ 
Έρωτα ὃ ὁστις μή βεὺν κρίνει μεγαν» 
Καὶ τῶν ἁπάντων δαιμόνων ὑπέρτατον ν 
ι) { 2 - ιά » Ἡ σκαιόε ἔστων ἣν καλῶν ἄπειρο: ὢγ ο 
Οὖκ οἶδε τὸν µέγιστον ἀγθρώτοις θεόν. 

ϱεοας (οπίςας αραιά (Ἴρεγοπ. Τα5ο. 1ν» ο. 93: ον οοπίεοιπτα Φεμε]ε[έ: 

ΓΕΈιδο νετο., Απιοτεπι ] ει μέ 1101 ΠΤΙ Λ1/10Υ | 
-ῑιί ΗΜΣ1 «ὤμί ΕΥΙΗΙ 6ὐ5έ Ι1βΕ ΓΙ ΕΛ ΙΕζΠΟ: 

ν 9 σσα 
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Ἴδυπα ῥτοδαδίµτος ᾖΤεμαμάγο ἆεδει, απὶ Πδεπτος αχρτίπεδατ Επίρίάεα, φποά Α: 
νεο πιοπηῖς 1]]Ις αλανἰείώ». Ἐαάσιι «1οδαοί Ραβίπα ος εχ εοπιοεάία ἆκε 

«4{ἱενίάΐει Εἶτ᾽ οὖν -- εοπῖρδα: 

Εἶτ᾽ οὐ μέγιστός ἐστι τῶν. ῥεῶν Ἔρως» 
/΄ - 

Καὶ τιµιώτατός γε τῶν πάντων πολύ; 

Ἱπάϊσφαμείς Π]υά Εἶτ᾽, οὐ 5εηπεητε», {τεφΠεῃς αρπἁ Οοπιίσοςς θΐαια ἵῃ {ρ- 
εἷας «4/οκ]άς νειδίθις αρ. «41ῇεῃ. ΠΠ, Ῥ. 193. Ε. Χ. Ῥ. 443. Ε οἳς. ---- ἹΜ- 
ταδί1. ΑὐάσπαΠοτΗΠΙ ΠΙΟΙΡΟ Ρῥτουαβί]επι απο «α1δαπι αἀδίσηαι ποίσης 
Τ. Ἡς Ρ. 5. 3. ει Ρίαϊεα εχ Πγ{ρίάἠ Απάτοπιεάα ΥΕΙδΙ5 Πιασπα ναςς 
ποσΙταΏτΙἩπ1, ΡΔΕΡΕΓΙΙΠΙ τὴν τοῦ Περσεως ῥῆῇσω» ομῖμδ, τῖ Πτεταίς Ποπ 
πἶδης ποιϊδδίπαε» ΡΓΗΠΙΙΗ ΙΑΠΤΗΠΗ ΨΕΙΞΙΙΠ ροηῖξς ο 

Σὺ ὃ’ ὦ θεῶν τύραννε κῴνθρώπων Ἔρως” 

Σοἱσηὲ Ίτηιε Ὀεπεβεῖο ἁῑά]εῖτ (αήαζεγης, ἁοεπίταπε Βαγπερίη, 56ρ- ἵν 
ΕΕΠ1 γέγς5 «ΟΠΙΙΠΙΟ5» αὐος εχμίδει «21ῇεη. ΧΠΙ, Ρ. 561. Β. αἆ Απάτο- 
πιοάαπα ε5δα τε[ετεπάος ᾖωγῤρηηςς κφεά Ἠαπς {αδι]απι, ἆθ απα πηπῖτα ἆἷ- 

εἱ Ροδδεπῖ», ΠΙΠς 5ο Ίοςο τεἰϊπαιαπι. Ίος βητ {ηγέρίάἑ νατδπι ἵπίεγ- 
ἅσπι ειλάεπι ἵῃ ἀϊνειςίς τερείετε ΤΓτασοεάἶ5; ἀμοδις νοτείρις Ἰδείας ες 
Διηάτοπιεάα ῥήσεως 5η] πι ἵπ δοῤαέο (γομέὲ Ρταεββῖτας αἶῖας ἀϊνεισας 
φεηῖεπτίαᾳ Ῥ, 96Ε 

Σὺ δ) ὦ κώκιστε παῖ θεῶν τε καὶ βροτῶν" 

Ὑιάσγοπταγ Ἰτπαιο οἳ ἴσία οκ αἷῖο ἁταπιατε Ρειῖτα. οοά νιάθαππας ἴΊΠςΠΣ 
νοιςυς ἴδτο δοσίἐσέγο ἀεῦοτις» Ίος ποὶ πο» ἆοσει (γοἱΐμ5, νι]σαίαπι ΠΟ- 
Ὀἱ5 οχμίρει εΧ ὦήοῤαεο (ε5η. Ῥ. 399. 5 Ιεοῖίοπεπι, ϱΠαΙῃ Ρταεβοτ ατἶαπι 
Οοἆεχ δέοζώεὲ Γεἰάεηςῖς: 

Σὺ ὁ) ὦ κάκιστε πάντων θεῶν τε κἀνθρώπων. ο, 

Έας ςοπίραϊπι: 

Σὺ ὃ᾽ ὦ .«  « θεῶν τε κἀνθρώπων.... 
ὪἩ μὴ δίδασκε τὰ κακὰ Φαίνεσθαι καλᾶςν 
ὪἩ τοῖς ἐρῶσιω εὐμενὴς παρίστασο. 

υὈἳ. φοαποπεῖα 5Ηπε οαάθιῃ», απῖ ταπάςπῃ εκ «4:ῶσμαβεο 5πρρ]ετε ἀε[ίεοτιτῃ 
ρτϊπή νουας ἀπδίτατει 

Σὺ ὁ) ὦ Γτύρανε] θεῶν τε ἀνθρώπων [ Ἔρως» Ἱ 

εσο αὐἰάσα Ίδία ΡΙάΕΙΕΙΤΕΠΙ» 5ΙΡΡΙΕΠΙΕΠΙΟ φοἶο]ῖ Πτετατονῖς ψἱερσίςαΙπιθ., 
[ κάνιστε πάντων | Ἱρδίας ετῖαπι ὁεσίίσεγὲ πάντων, Ἰπ ταῖ. κἀνβρώτων 
εοηπιαταπῖς, 3Ώ5ηπε υἷ]α αμετογίτατε» ἵπ καὶ Εροτῶν Ίεφιε ειίαπ νε- 

τυ- 
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Α ωἷᾳς Ίδια Ῥαος (αιὶ ἆο 5ο ἴροα ἴ6βίαΤΙΣ ἵπ αἷῖς ῤηηηέσσ: τόσος ὢν δά- 
σ.:: (ὀέβριθα λώχνα γένεια") ἀϊοετειιτ }γ{βΙάΙ παῖς κώκιστος βροτῶν. 
ΏοάμΙα βεῶν. Ότι εἴαῖ ἵωπιεΠ, 548ΡΕΠΙΙΠΕΤΟ εχρειτῖς ἀἰεεδατιτ απἴαπι Ί{η- 
ως ε Ῥμενς δαενι» ηβγούιςς Γεγως, 7 ἠγσο ΟΠ ν. 133, ΑΕΠ. 1ν» 
415. Τέρι, 1. ΥΠ. 3. ογάὲ. Π, Ο4. 6, 14. «4Ροΐρη. Ικήοά. 1ν, 446. 
εις. Οβῥίαπο “Αλ. 1ν» 11 εἴο. ἶρδα Ππαῖτο τερῖε ἴπ {οοεβί Εά. 1. ΔΒἱση 
πώντεσσι κακὸν τὸν Ἔρωτα ἀῑχίτ ἵπ Ίρις αρυά οὐάσιμη νειοῖδις (Ῥρ.4οι. 
93. (0, Ῥ. 567.) αος ζ7γείμο Βἰοπίς τε]απία» «οἱ]ϊσεπε πιοπιῖτ οπα]5- 
805 Τήεοά. (μεν Ν. 1.. 1, Χχ. αἵ ΠΕΠΙΟ ἵωπΠεΠ Ῥεπα ΠΙοπεηεῖ ΠΙΟΓΕΠΙ 608- 
αἲτ, Ίεφιε ἵπ εοάείπ ἆταπιαϊο Ίος Πασαγοται {11ρίά6ς, επῖας πἴδιας νενρὶ. 
Ῥα5 ραπίο αηΏτε ροδίεῖς Ίπες εΧ Απάτοιιοάα 5αρεῖτ έούαείο: 

Ἔρωτα δεμὸν ἔχομεν' ἓκ δὲ τῶν λόγων 
Ἑλοῦ τὰ Εέλτισθ)' ὥστ᾽ ἄπιστον ἔστ᾽ Ἔρως 
) -” ΄ - - - π-. 

Κῴν τῷ κακίστῳ τῶν Φφρενῶν οἶκεῖν Φιλεῖ. 

Ίπ Ώυπο Ιοουπῃ Ἠαος εταηῖ ἴα 5εῃοάϊς ΛΒιογσοηές - αυ Οοιτίδε: ---- ὧς κά: 
 Χέστον ἔστ᾽ "Ἔρως" ἴπ οὐ. Ο6γού. ἱεσίτατ ὥστ᾽ ἄπιστοι' αιποὰ ΠΟΠ ν]άοο 
» 4Ποιποάο εχρ]ϊςατϊ αιπῖ 5ετναπῖ «αἴῑεαι. Εοστῖδῖπιο 4ΠΙΕΙΙΠ «ώκιστον Ρο- 
» Ὠϊτας» υβί 5εφιϊτΙς ἐν τῷ κακίστα. δὶο ἵπ ἴτ. ε. Εαπαξ α ποδῖ5 επιεή- 
ϱ ἆατο Ψεσὶςίιηπ. Ῥ. 134. Ἔρως γὰρ ἀργὸν κὠπὶ τοῖς ἀργοῖς ἔφυ., 
Ὄυει 1 Πὶς ΡΓπΙΠΙ ἀτηρί» Ροπαπι Ίοεμπ ο Οἷτί {ΡΙΗἱ ν. 193. 

θά /ζἷως ἐ]ίο ΔΗΕΥ, «1167 1ος «ά [εείεγε Ἱηαίεν 
Σγαξιη ῥοζ 11. «ΕΠΣ Ίος ῥάέεΥ αἰζμὸ ὤνίι {4614 
11βΙ1ες. 

Άος οἵ Υοτιπα ο5ί. 
{1/6 0706 

Λίάέ1 ἄνοφμε 50. 

πι Ψεπενί ἀῑῑεετι Αάοπὶ Ον/ώο Ίο, κ. 5σο. Ἐεεοπιοτας ο π]η 
Ροϊεταητ αποτοτίτατο 22/11.  Οαί απτε 71Η, αᾳτ εἶας αετατε 
γεὶ Ρτοχήπα» ἀχεῃτ Οπρ]άϊποπι Τονο Ππαιαπι οτ Ύεπετο, ΠΕΠΗΠΕΙΗ 
ορίπος» Πρες. Ὀ]σίτς πονιτίς απἰάεια ἵπ εχεπρ]ατίοας Είρός 
Ἡρρο]. Υ. 533” « 

Ἔρως ὁ Δὼς παῖς 

πεἆ απ εοάςιῃ ἵπ Ίοςο πιογα. φο]οπιηϊ . νἰάεατητ ἀῑσοιις ὁ τᾶς ᾿ΑΦρο- 
δίτωο" {επεγῖς [5 νἰάεοι πηά ρτοῦαδ]]ειι Ἱπθρ {δοῖσσα οοπἰθοταταηα 
Ἱερεπιῖς, ος ΑΗ: τς 

ο ὁ τᾶς ᾽Αϕροδίτας 
Έρως ὀλίγος πατς. 

εσας 
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Ἠππο εοπἰεαΙταπΙ. απο Ίος [σπα ἀασθηπίμιῃ Ῥετ Ιἴτοτα πισπηϊηϊ πιό Α. 
εοππηπίσατε ουσια Οἶατ. ἠΠσγωνίο, επ 51Ο Ἱπο ἆοπαςςοτ ΠΗΙρροίγιο. 
Ἠϊο Ῥονισα νι]σαταο 5α Ἰεεοπί, Ργο]ατῖς α[ίσαια 5εά Ίδῖς ἱπρτῖπιϊς 
γοιδίρης ΨἨσαπίδ, ῬαϊτοπιΏ ργοίἝδοης εσι Ἐχεναῖς ἵπ Γαγίρ. Ἡπ: ς. 
τν. ορια πμ] τετ» Ππτη Ίπτετ τος αα Ἠος αποαια Πασίεηι 
Ἱπιρηταπάυπι Τον δῖτ, πες πα: Πρεπτογ ἴΑΠΙΕΗΠ γῖτο εἰεσαπτίδίπ]ο. πῃθ- 
εὖπι Εωγῤρίάὴς ετ νατίταϊς αππαϊοΓί» Ρεϊδιαάείεπι, Ἠας ἴἵπ Ρρατῖθ οΙΊη 68- 
τοῖς Ρορυ]ατίρας οοπδρίταςα», «πι νι]σο «ειτε Ίοαπαταπι Τγασίσιπι, 
ος ΒΙτΗΡΙΠΙ αΠΤΙΠΟ, σὶ απλο ἵπ ἴσιπι ἨἩΗιρροϊγιί Ίοουιπι α΄ πιᾶ 
φοπρῖα 5υητ ᾖΤισγώνίο ποη ἀϊδρ]σοπι. Ἐκ απτϊαιήτατς (παθσα νεῖθ- 
ΤΕΠ1 «ετῖε ΠΕΠΙΙΠΕΠΙ ατρίττοτ ἴεσίοια εἰτατ Ῥο55ο, οί Ῥαϊαπι 6ἵ αν 
Οπρίάϊπῖ Ίονεπι ἀεάεείι. Ἠασσπτῖογ Ί]α οοπάϊῖτοι {αδι]ας σατῖς αὈσιτάας 
ἆε Απποτ. Ίδιπεπ. ΓΕσιῤίης, αι εκ Ειγ{βίάε Ίοησο Ρρἱατίπια ἀρεοτῖρςῖε, 
Ἅπος οπῖαπα Παῦετ ΙΧ» Ρ. 843 Ὦ παῖ Διὸς, τύράννε Ἔρως εἴς. Χ» Ρ. 3930 
Έρως ὁ Διὸς παῖς ἔκστρατεύει γωτὰ τοῦ πωτρόο. ἵ5 ἵἴαππα Ἰά ἵρειπι ἵπ Ὁ 
51ο Οοἆ, ]εσῖτ, αιοά ἵπ οιππίσις απί 5Ηροϊσιπτ Εηπρίάεῖ Οοἆά. Ρτο- 
Ῥαδ]Πτες Ἰπνοπίετατ, '72ης1111 αποαπα ἵπνεπεπι (5ὶ Ο1σῖ ει 71ης. 
αυ οά ετιάϊΐτε ργοῦαβ!]α τεάά(άϊτ ἶαν. /ο. Φεγαάεγι Οὔδειν. Τ.. Ἡ., ο. 9.) 
νοςα ν]το5αο 5εΠρτῖα Ῥοτιπίδσε ἀεεῖρί, απῖ5 ταπάεπα αμάετει 5ηδρίσατί ἳ οἱ 
παπι τγαβΙάϊτ αΠηπάς ποῖαιαπ, αἁπήταβίαε νιάαδίτας ποππὶ Ῥοδταγαπι νοεῖς- 
τα ( Νο” εχὶρῖο απ οεπτεπα σίπο ἵοστε ῬτοτυΗτ:) ΑΠΙΟΓΕΠΙ 50 απ 
ἀῑοῖ ἵπ Ῥαϊτεπι αἴποηί1ε 5ΗΠπα Ιπιρεπίαπῃι εχετσετα. Πδἱ τοῖῖες {ρδίπῃ Ίονεπι 
«οσ]ο ἀοιγαχίδδα φιδαι]α 5ασῖττῖς νἰοτΙπῃ ἁοπιμίδδς ΠασίατΙς» εἰ επι αἲἰ- 
τοα οεἱερτατΗσ» Ἡτ απιατοτὶ Πε]επα» 

10νό αἀἱσμα νΙγο, 1ἱ [096 ΠΙά Γ0Υε/ς 

Οι πρίααα Άμο Ζεπεγίς, Πιαδααπι α νοιετίδις Π]Π5 Π]α Τονίς νοσα- 
α1γ:Σ πο αὉ 15 αμἰάεπ, απ ἵπ Απιιο]ορῖα καίνε ατα, 5ει ἱπαάίτα, 6. 
τοτ ορπῖεπα Ποὺῖς ερὶρταπηππαϊα εοπάϊάετε, απῖ τοτε Απποιῖς, αι. Ὑε- 
ποτῖς ΠΠΟΙ ππαππίπετε, αὐῖαιε, Ἡϊτ δια ΠοπιπεϊοπΙπῃ εχοδεῃτ ΄ γἰ- 
πα» Ρρτίσιπα ἈΠαχἰπϊ Τουίς ει οπιπϊνοΙ Βιτα απ Ἠβραπίες ϱΟΠΊΠΙΕ- 
ΠΊΟΤΑΠΙ : οχοτοῖταϊας ἵπ ας Ῥαϊαθοτα ᾖχείεωσε Ῥαϊτειι 5δε (Ουρίάϊπίς 
Ίσποτατα 1ατείΗΣ: 

.. 

Πατρὸς ὃ οὐκέτ᾽ ἔχω Φράζειν τίνος” 

Απιμο] νΠ, 6Ρ. 16. ἵΝοπ Π]α Ἰοπο πατάς, Ὁε Ἠίπεινα Ιονί, Τηποπί 
ψυ]σαπας», Ἠαδυϊτ Ίπιος «οε]ἰσο]ας Ρραττοπι ὁ ἀμφιθάλὴς Ἔρως «4γοββα- 
2) Αγ. ν. 1735. ἍΑπΙΟΙΕΠΙ Ἠοπορῖο αμἰάςπι γυ]σιις Ποιηίπαπα, 5εομπά πα 
ΦΑΠες(ΙΣ Οεῖαγ. 56ο. α 

ζ- 
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επόβσηφμε ογἑαἡς }2ΜΕΡΕ, ᾖμΙζΖηο [ά1ω)η. 

οσμ]ατίοτες Ὑη]σαΠί οοπ]ασὶ Ἱπαϊαπι πογειαητ εχ {ηγῖνο οιΙή Ματς, γεὶ 
ἔναῖτο ΙΜετευτίο» εοπευρίτα: Ῥἰπιοπίάθα ΙασαΏτμτ {ῃ οᾖο). ἆ «4βολοη. Ιέος, 
τή» 96, υδὶ νατιογαιη ορ]πίοπ6ς περἘπρεητι! '4ᾳ ραῖτο Οπρίάϊἰπὶς: 1 9πο- 
αὖς ρεσι]ῖατε Γηΐτ «4ἱεσεο Τγτίοο, ατ Απποτεπι ΖερΏγτί διατσίοι οἱ Επ» 
ἀἱς Π]οίηπι: ἵα Ε}Πιοἱοϱίεο 5. Ῥατϊκῆς ἐδτα Ἱορίτ 0. Γη κεμίμε ἵπ ν. 
ν. Ἴμερος" -- τὰ ἄνθη λέγουσι Ἴμερα» ἔἐπεὶ ἓν τῷ ἔαρι φύονται» ὅτε καὶ 
πὰ ἐρωτικὰ θερµότερα ἐστῖ. τούτου χάριν καὶ ὁ Αλκαῖος Ζεφύρου καὶ ριδος 
τὸν Ἔρωτα Φησίν. Βετροῖθε (ταπηπηφιίσις Ἔριδος νἰάερίτις 1. Ογ/αΙάὲ 
οοπιραιαπεῖ Πῖ5ι, Ώεου. ἈγηΠϊ, ΧΗΙ» Ῥ. 405. Ε. οἳ 4ἱλωδίές {δι ομέ 
Προστ. ἆε Ύεπειο ἹΠδετίαπι Αειῖ Αεαάεπι, Βερ, περι. Τ. να, Ρ. ος, 
ού. ---- Μαι, Ψι]οαπας, α ποπιπαπτς δογγίο ἵπ 7 1γρί]. ΛεΠ. 1. 664. 
νοτοτηπα Οεπεαἰοροσπι», αι ἀῑνειδίς “πριάπίρις ἀϊνόιδον οτίαπι ἁσάοτα 
βεπῖτοτες» απῑς ταπάεπι Τούείι 5ηδρ]ζαϊῃ5 εσιξ Ἠθίπο. Ὁίτογο ἆο Ν. Ὦ. 
115 ο. 34. (αρίάο ῥγής ΙΗεγειγῖο ο Πἶᾶπα ῥγίησ παἰµς αεγς 
«φδειηάως «εγοιγέο εἰ 2Πο6Ρε σεεράα» 11 [Ἠαγίο οἱ 7 2μογο 1Η - 
Ίασο τοτῖα», ᾖονε παία ϱἰ Μ)ίοπα, Νπ]ςαπο Πιρία. οπή Ἰωγίο τε 1]- 
φομζέ» ωμά (ωμρίώο ές Ε1δε «λεία αι δεθίτ «6ηρείίις ς. Ικ. Ἴτο- 
ἀαείπι Θμρίάϊπες, Ο/Η 5εφυμτής, ἱπγεπίτ αριά νοῖετος ᾖ{11ΗΟΙ- 
ές ΠΠ Ίονο παταπι ετ Ὑεμοιο. δεά «Ομηκῖααὶ Φοτριοτο ϱτασςὶ, 
απὶ τος ποδίς 1Ιονίς ασιτία ᾿εοπππεπιοταηΏῖ, Ἱοσσίπα Ῥτασϊεγιηϊδίδδοητ ἵπ- 
τασταῖα οἱ Ἱερίδεπτ καλοί, Ίονα παταῃ Ἠύεπτεη ραιτί Ποίαιῃ Ῥορος 
εἶσσε ἓ οί ο { 

οἱ πο Ίπες αιζάσπι Ἰονείῃ ας πας Παρί ροϊσίιπιε αὐσοίνοια,  δἰε 
βαποφα!Ἡ Πα] «ΙΕ ῥηέγ» Πεο ἵαπεπ ἀειείος «νο: σεμΊονέ εγοβίς 
Φαογ]τηὰς δεςΙΠάΒΙἩ. ΠΟΠΗΜΙΙο5. Ῥίαετεί οείεία»., Τουί σης. 

σιρά Ῥε]ορέα Τήγειίσε, 
ήν] «πο ῥα/γέ, ΠΝΥΟΓ ΕΙΤΕ Ως 510ν 

λω«9’ 

κά 



εόα π 6 Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ οΑΡύτ χνΙ 

Φου 2ῷ«δεκοοοοςς κο ρου κοοοροοοο κο Όκλ« 

ο «δε ροοή 3 Χ Υ.1. 

ΠΠ. [γασπιεηία νατίοταπα. ἀταπιαίυπα, 

Ἐκ 4γελείαο ἀγαπιαίθ δεπἰοπέία; ἐπ ἠδεγὶς επἐεδεῖέ ραέγιζ ψὲγ- 

τέως. «οτί ἄε τὰ Πἱεγὲ δοία. «Ογαἐἰπὲ απο φεγδΗ5 εν «ἄίᾖε-- 

παθέᾖ,. τε, 5. «ἄιῤες, ουὲι ΠΟΠΙΕΠ ἓπ αὐτῆς ἰγαΠοΙΣί, Γγας- 
πιεπίµήη. Όιας οπι5 ὁν Πεγοιμίε εοπεερίιήι ἀεροδμεγαί, ὧπο- 

ψήσασθαι ἀῑοία. ἸἈήσασθαι. «4ογουογΙΠ{ΛΗΙΝ ὄχθος ᾽Αϕρεδίτας. Βεί- 

-εγορλοπέ1ς γεᾳιμ1ῇ Βαγπεσίαπι5 οκ ἐπί αἰζημιοί φεΓδιίδ. {πι- 

Ἄτοδα φιαεάαπι ἀἰσία, Ρετδοπῖς 2γαβίοί /ογίέ οοπᾳγκα. Πέ- 

οαΐε Ἐνοίω, «δορΠοςἰ εκ Ῥιζετόμος απαραεςἰὲ; Εωγὶρίάεί Ε.- 
πγεολέλεέ ῥαεεπα οωρἰεπέέοε «4 απέατιτε Ρίεπο (-αἑμ[ζὲ Φαεοιίο δὲ-- 

πιίία Ῥοδίαγαπε (ἄγαεο, Εἰαίᾶν Πατρὸ θέ πρ ρεγριµἑαπέωΓ. 
σιλλὸ δαεεγάοίες οάοπαεί, Εηλεχέε», Τέμουρι. {7γ5ίΛέί φα-- 

ἐγτὶοὶ ἆμο γαρ. οσοι εΧ (7 οἴορε. 

Νις Ἱτοαια αἳ Ἰπετϊεατο τπο Ίοσις αξάυχίε εχ Εγζρώης Απιΐσοπε, 

Ατομε]αὶ ἀταιατίς ἱπίείαπα 5 ΠοῬίς Ῥτασῦετ «ὤγοββαμει Βαπῖς ν. 15479 

Ἠμΐα5 «ποφε Ττασοεάίαε ἀπρ]οχ. {αΐ55α νάεὈίταξ΄ ΕαῑΠο.  Ὀήο Ἱασπιεπτα 

Ῥαμπονίως φαΐ. Ιοεαρ]ετανῖτ 5πρρἰεπιοπι5, ααἲδις Πσεπτοτ΄ σατεβίπης” νεγ- 

«ΗΠΙ οεἶ]ὶοοὲ όο Ἱπιρίονῖε αἀϊεεῖο ποπήπε ᾿Αρχέλας”" νειειίοιεᾖο: Μὴ - 

πλούσιον θε οτο. Ἰδία Ῥτασβχῖε α 5ο ἐχεορῖ(αῖα: --- στρατιώτην δὲ σὺν». 

αἱ ἵα τοι η δας 5επαγη5 Ίδα. «εττε 5οᾷς ΠιΙδᾳαπῃ γοςςπι 1εσοαῖ στρα- 

τιώτην. --- ἵπ Νες. 46. Ἐνέλαβε νυ]ρανῖε», (γοἱω 5εαππτης 1π Φ/οζαεθ 

9 ας λα ν : 3 ” ο - 
Εν τοῖς τέµνοις γὰρ ἡ ἀρετή τῶν ευγενών 
Ἐνέλαβε” νρείσσων τ᾽ ἐστὶ πλουσίου γάμου. 

ἵπ ο ούαεο (1εεπενὲ Ἱερτατ: ἓν ἔλαβε" πε. οοιτρεπάμπι οιηπίπο. γἱάείησ» 

Ἓν τοῖς τέκνοις γὰρ ἡ ρετὴ τῶν εὐγενῶν. 
Ἐ έλαμψε 

{0γ165 ογεση Η΄ [ογ1ἱδιμ εἰ δοµίς 
ἔτι η ἱμγεμος) δὲ {η είς βαΥΗΝ 
Σήηος 

Ες, 



| 

. 

Ἑ ςπηςίτ 6 βορμος]εί5: 

ΠΝ ΓΒΛΟΜΕΝΤΑ ΥΑΚΙΟΒΌὔΜ ΡπΑΜΑΤΟΜ. 161 

ῳ εὔΙογσ1. ἵν ΟαπΙΠ. 1ν» 59..-- Βἱρηίβοκηι Εηγίρ]άσα: 1 Πδεγῖς επἠῃ ῥζ- 
ΕΠΗ γΙγ έν «οεί ΕΜΙΓέΣΟΕγΕΙ οµα νἱ 5ἱρπίβομπάϊὶ Ῥορῖετ ΘΕἴαπι ουπι ς6- 
τεγῖς ἱπιετάαπι αρτῖσιο ααΠίδυῖτς θῥιώλεσεν» ἵπ δηρῥρ]. ν. 907. Ἔβαψενν 
ΟΙ. ν. Ζοό εἴοι πσαπ αἴῖρετο Ῥπαετετ ΕΠ. ιερή, 4ε ὨαΙ. Απ ρ. 149, 
143 ειο. (γπενᾶις, ΓΠεπιίεγ Λιν Ἱπ. [μοίση. 1, Ρ. 516. σαίζζον, ἃθ 
5. Ν. 1.΄ς. 6. ει Ί. Δες]. ἵαπ Πογαι. πι, Ο. 93 νΥ. 19. --- Ὅε 
Παπϊηὶς γένη 112 5ίνε επ)εσοῖὲ: (α]]άφε. νἷά. «ατ. ο, 564. 5. 6ἳ Όργ- 
εως: ) χαρεί Λάμπει ἀῑεῖτις5 Ἱϊο ἵα Ἠδοτίς Ιπάο]ος σεΠοίοδα Ρατεη- 
ἵάΊῃ ἑλλάμπεν. Ίες Ἀπτο» πε(Πε αἴσεηῖο, σος Ἠεπιο ἱῃσοπίο τος γΥἱτ- 
τί απ5 ε5ι «οἶοί» 47 1ε1βεγαίο ορίεηάεαε 104, Π]ογαί. 1, Οἱ. 1, 9. 
δυα Ον 1, ΑΙΠΟΙ. γα, 51, 

«ξγα Λ11εἨΗ 191: 
(ποσο μέ {βὲ 12ο εἶίσοία οὐ ας 

Λάμπει γὰρ ἓν χρείμισι», ὥσπερ εὐτρετὴς 
Χαλκὸς» χρόνω ὁ) ἀργῆσαν ἤμυσε στέγος. 

Ὁυαο εεινανῖτ Ρ/ήζγεᾷ. Τ. Ἡ, Ῥ. 709. Α. 11990. Ρ. εἳ Ρ. 788. 5. Ἐ]ηδάςι 
{οτταοςε µη: 5οπασΗ, απἱ ψείατ Ιπεετ Ἱερυητας ΙπὶΠο Ἐ]οπερῖί θεοδαεί: 

᾽Αρετὴ ὃ᾽, ὅσωπερ μᾶλλον ἂν χρῆσθαι θέλῃς 
ἸΤοσῴῷδε μᾶλλον αὔξεται τελειουµένη. 

π΄ Ἠϊς ν]τῖοδο τελειουμένη ἨὨ]ή]ο πης]ω5 Οτοιίαηῦ τελεουμένη εοττῖσο, 
«σὈἰταπῖες ἴαπεην - 

αὔξετ᾽ ἠγλαϊσμένηο 

Τάµ)ο άσε εγερεῖὲ γ2γίάς ζΠᾷ]ο ηῶσίς «β]οπάεί 1491: ἡγλαϊσμένος οἳ 
Ὁ ἐτηγλαϊσμενος ΠΟΠΠΙΠΩΙΙπΙ αἀπίρεπταγ: ος ειπα ἵπ ( οεπὲ νειδίρας. 

πο5 ἵπ. Οοἆῖςο Ῥατσίπο Έἶατ, Λεβηκεμίως Ἱηνεπῖτ: ἵα Ερίοπιε, - αυαπι 
 μ]νᾶς 1ά0τί 5εεηπάϊ «41Πεπσεί, Ὠπες τπτ! Ἡτ Ο σ1λπέ Ρτοδίαηϊ Ρ. 49. 
Α. τράπεζαι τρἰσκελεῖς σφενδώμνιναι. Ἰϊπο πραά {Η/αίῇ. ἵῃπ Οά. Α. Ρ. 
50», 5ο. Ἐκ Ἱπίρρτο Όρειε «4/λεμαεὶ., Ῥταεῖει αἷία φμασάαπι οσα Ροξτα- 
τη» Οατὶςπιας Απιοις Ώπος ετῖαπι Οσήμό Ἱπνεπῖες Γαυριῶσαι ὃ ἆνα- 

/ τ τὸ 2} .. / ΄ πο / νο / 

μενουσιν ὧὸ ἐπΗγλαίτµεναι μείραξ Φαιδροὶ τράπεζαι τρισκελεῖς σφενδάµνι- 

γαι. Όσο ττοςᾖαῖςῖ 5ῖς νιάεπεατ δοτ]ραπά!. 

Γαυριῶσαι δ ἀναμένουσι ὧδ ἐπηγλαϊσμέναι 
Μείρωκες Φαιδραὶ τραωπέζας τρισκελεῖς σφενδαµνίνας. 

.Αά Απσεη Ραγὶῤώς τεοῖς τετη]ῖτ (γουΗμ αὖἲας Ρτοδίαητ αριά (οι 
«άἶεν. 9ΠΟΡΙΙ. ΥΠ, Ρ. 841, 34 

Χο Σεῦς 



εός τι, ο. ν. ΡΙΑΤΗΕΙΡΕΣ σαβυτΧυν 

Σκῦλα μὲν βροτοθόρα « 

Χαΐρεις ὁρῶσα» τῶν νεκρῶν ἐρείτια 

Κοὐ µιαρά σοι ταῦτ᾽ ἔστιων εἰ ὁ' ἐγὼ Ἴτεκον ν- 

Δεινὸν τόδ ἡγῆ- 

{ρείας απίπ Άσε Υοιδα 5Πτ αά ἵταταπι Ἰποσναπι, ἵπ οὐις Π]α νυ]τοῖηϊ 
τοπιρ]ο 5Η Γπεγαῖ ΘΠΗ5 επίχα». αιιοά νἷπι Ἠετομ]. Ραδ5α «οΠεερετατ:. ἡ 

αὐτὴ Ροι/εγΙ1 ἀεεερῖε ἴπ (επιεπίε: οιῖρσεταϊ ἶδ: Αὔγη». θκαιολο}ου- 

µένη πρὸς τῆν ᾿Αθηνᾶν ἔπὶ τῷ γαλεπαίνειν αὐτῇ τετοκυία ἐν τῷ ἱερῷ ' 64ΠΙ- 

ἄοπι πιοπάαπι εχ Ειπρίάοί ΤεΙερΗϊ Ῥτοίοσο: αραιά ΓΠἱοή)5.. Παᾖΐο. . Ρ. 

κο; 17. οιη]τ ρΗπη . Γοοβαγάι Ἐπι. Πτ, ο. 94. 6ἵ Ρ]ά5 5οπηεῖ αριιὰ 

Ῥπωισηίαι 1. δΙδωγσίς ν Πθς ἴαπποπ υἷᾶῖτ ΙΙ, Ῥ. 695. Αὔγην ἐν 
όνοσι, Ἰερεπάππι Ρίο αὐτήν. δεά πά Εωτίρίάρα (εμεμίέ οροσυπηπι’ 

Ττασίαϊ Ιοειπι αάετο Ῥοίέγας» Ῥοταε ετ εχεῖωτε 1ρμῖς. ἵπ ΈΤαυτ. 

σ. 74, 3 
Θριγκοῖς ὃ) ὑπ αὐτοῖς σκῦλ᾽ ὁρᾷς ἠρτημένα.- 

ηΙση. ἡπανεε]]ήηι χχα. 6. 8.  Ῥ. 341. ἠηπο]σμήες ανέπας Ὀἱσμας --- 
εὔώεκογιήη εαβίτα [αμί ρα είδες ῥγαεβσεζα).- Ἶπ Ερίδιοϊα ἠ1ᾳγίαε Γ.55ο- 
Όε]εῃεῖ αἆ Ἴσμαι. Ῥ. 97. [οδία ΏεοίΠπ θυσιωστήρια γεκροῖς ( 1.- νεκρῶν }. 
λειψάνοις µιαίνει. θεά ἵπ Εγίρίζὴ Λαρε φροῖία ἀεείρησητης Ποδτίαπα οαζκ- 
νοτῖρας ἄδιταςτα: οτἱδοπάµπτ οηίπι; οθηςΙῖ τῶν νεκρῶν ἐρείπια” Ρο νι]ραιῖς 
ἵη ΟΙεμοπίο, [ Χαίρεις ὁρῶσ᾽ ] ἀπὸ νεκρῶν ἓ. Θγοιῖῶν Χ- ὁρῶσω». κἀτὸ ν. ἐ- 
-- δι (οίοις ἵπ Ἠαπ. ν. 1Τ12 --- κατέδειξ᾽ οὗτος Καὶ τικτούσας ἔἓν- 

χοῖε ἱεροῖς. Φελοάεία:. ἔγραψε γὰρ τὴν Αὔγην ὠδίνουσαν ἓν ἱερῷ. 
Όοε οπειε ηος ἀορορίτο: Εοτιαςε (ποτας ἵηπ Αυδε νείρυπι αάβίδπεται». 

ἀπονήσασθαι. Εεςγελίμς:' ᾿Απενήσζω,. ἀπέβαλες. Εὐριπίδης ΑΌγη. Πος 19. 
Τοςεἱο οἱ Τ,. Κρίεγο ἂε πιεπἆα 5ωδρθοῖιπῃ 655 ποπ ἀθθιεται. αιιοά σατῖς. 
ἐπουίτατ- οἰησάσια ἔοεγοβΗ!, ᾿Απονησαμένη ».- ἀποσωρεύσασα,. 3Πδῖ ν]ῖορε (5. 
δοίρίηπι, ᾽Αποῤησαμένη, ἀποσωρεύσασα” Πε» Ώτθοτ, ᾿Ἀτοσεισαμένη Ῥο- 

εεταῖ οτἶαπι ἵπ πιοητεπῃ α[ῖιΠ νοπῖτε, «εά αἴποετυτη ε5ι αἰέεταιῃ ΄Άπονν- 
σαµένη», Επτίρίάευπι απΐρρες παπι, αδῖ νυϊσατατ ἵη Ίοπε ν. 875, 

Οὖν ἔτι κρύψω λέχος», ὧς στέρνων. 
Απτονισομένη ῥᾷων- ἔσομαι. 

ποπιο πιοπίεις ἁποιταδίε πιεσιπα ταδίταετο ΠεδγεΠίαπαπι Ἠΐης δΗΠΙΗΠΤ:. 

Ἀπονησαμένη- 

Π]ῖς ΛΒανπεοής ᾽Απονιψαμένη πορεῖο οπῖμς. αὐδητάαπι. εοπἰεσίηταπι (παπα 
ταἰία ποη ἀορεδαπι δοσ/έσεγο ἵτῖουί }) ἵπ εοπτεχτΙΊη ἹπιαΗτ, 5υαπ]αῦε πιε- 
στο, ᾿Αποσεισαμένη» ἵπ ποτ σίπε Ῥοδαΐτ:, ππίςς νοτηπι ἐ5ε ηιιοᾷ άῑεεβαπη : 
Απονῄσασθαι, αδὶ ο κ Πέγα. Εεοώμώσς Ὑπονήσαμένη» ὑποσαρεύ-- 

σα- 



ΙΝ ΕΛΛΟΜΕΝΤΑ ΥΑΚΙΟΚύΜ ΓΚΑΜΑΤΟΜ,  τός 

Α. σισα. «4βοϊίομ. Πο. 1, 364. ἀτὸ ὃ) εἵματα --- νηήσαντο" νεσου ᾖή]εὸ 
αἰν «εροιέγώμέ: νήγσα τυρὴν ἵπ Ατσοπαυτὶεῖ αἩαο ἀἰοπητας Ο,ῤΛΕἰ ν. 
959, τοκϊτηίς Απιίζης ππεις ετιάϊεῖς, «4άγίζμ. ΠΗογίησα. ἨΝήσασθαι 5ἱνθ 
νηήσασθαι ασι εχἰωὶίς ἵα ο ϱ0ΗΦΕΓΕΓέΣ ϱὐΠσεσ/ίη ἄεεγνίμ «γιιέ- 
7. ἀπονήσασθαι νεκρῶν ὁμοῦ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ξυνγενηµένων ππειηϊπϊτ Τήπογά, 
Ρ. 5ος, 5. σωροὺς νεκρῶν ἁαὈῖτ Χεποββοῃ. Ρ. 3οό6., 36. Εμγίρ. Ῥποεπ. ν- 
1902: Νεκροὶ δὲ νεκροῖς ἐξεσωρεύονθ) ὁμοῦ. Γμογειίμς νι. 196. 

Ο/Η Γεγ1ος να αεεγνα {ην ΟΥ Φε αδά).. 

Εε[αυῖς ο ἁταπιατε Βε[ετορποπτε Βαγμοκίης ναι αἴαιος αάῑρεῖε, 
αὐο5 εσο αιΠάθια Πο πια]]επα. ρταετεγπηῖσ5ος. Ἰπάῖσατε 5αἶτεπι ἀεριοται., 
αιια πατίοπε Ἱποτας Εωτερίάθα τετη]ετίς αά’ Ίος ἁταπια. αἴῑαπε Ἱεσοτατ αραᾶ 
/ΑΖοη. ΝΗΙ:, Ῥ. 589. ἵπ απίρης ἸὈαδίῃ απαραρειίσαπι. οβῄσετο πεαπειπς 
΄Ὄκρον Κόρινθον: απτ νετσιπι ρᾳατοειηίασιπα Ίδια, “Ἱερὸν ὄχθον πόλιν Άϕρο- 

Β δίτας. Εγ]ῥίέος Εοτίῖο ἀοάσται :- 

“Ἠκω προλιποῦσω περίκλυστόν γ' 
᾿Ακροκόρινθον ο. 

Ἱερὸν ὄχθονγ᾽ ᾿Αϕροδίτας. 

Ὀξίταταπι ατεῖς 6 οτἰπτβῖασας Ποπιεα οκ ἸΜοαάϊσθο 9 δομίς Οοἆ, ποδίδ 
Ρταεδιτ ϱ]ατῖσς, «42γ. Ογοπον.. Απϊπιαάν. Ῥ. 198. νοσεπι΄ πόλιν ιτ Ἱπτετ-' 
Ῥτεϊοπιεπταπι Έοττε αιῖς αἀδοτίρθετατ: πα φαξῖς εγαῖ ἀῑκίδς {ερὸν ὄχθον. 
«5 σοἶζ {επεγῖς: ατεεπν ΑΙΠΕΠΕΓΗΠΙ ἐλαιοφόρον ὄχθον νοςαι Ιπ 
ἩΠεις. Έατ. ν. 1178: ᾽Δθώνας σκότελον, Ίοη6 ν. 1434. 148ο. νά. Ρ)ή- 
αγ. Ἱνεπι. ΧΙ, 31. {οτε δοΓίρεοτατ ἴπ. Ε]εστία ποδῖεγ Υ. 1989, Χώρει. 
πρὸς ὄχθαν Κεκροπίας εὐδ2ίμονα" ΠΟΠ οἶμον. 

Αά Βε]]εταρποπτεπι τετιῖτ αιἶαπι Βαγπεκίς ἁποάεεῖπι φεπητῖος ,ατῖ-- 
ἑ ποςδ. αὐο5 ποια εχ Εγὶρ]αὴ Βε]]ετορμοπῖο ἀεάεται ΑΡ. Φορείς ἵπι 
᾿.Ἑτασϊίο, [μαππ. Βε]αιῖ Ῥ. 184. οκ "δέπεεσέε Ερίο. οχν. ῥεά ἆε ἀποᾶςς 

εἶπι ἴδς νετοῖθας απίπαπε «πταπι Ἡπο τοζεττῖ ἀεὈιεταπτ Ροδιειηῖς Ἡορ 
επῖπι εκ Βε]ετορ]οπῖε 51ητος- α[ιπάς᾽ πονίπηῖς: 5ερίοιη  Ῥεῖοσες εχ ἆἱ- 
νοτοῖς νἰάεπτις- {γριά ετ «δορᾖοσ]ς. {αὈα]ῖδ θιπα Π]]]ς ἵπ' πει α ΡΗΙ- 
Ί05ορπο «ο]]εςτῖ,. ιτ. πες αβιά Ἰγασίζος ἆθαςεε πποπδιτατεῖ, ϱΗἱ /1ςγο 
{ΠΠ00ΕΠΗΙά14 Φ4ἠ11Ι1 5: ΟΡΙΜΙΟΜΕΙΙ ῥομώ πππϊατεπτ: Ἠπιος [αηϊαπα νετ- 
ες εχ Ῥεϊ]ετορμοητα Ρετίτος Ἠπεο «Φέμεοσε 3ΠοαΠε πιοηδιταΏϊ: οἵη ᾖὲ: 
σον Ηε μὲ νεγης 1 Ἰγασοεαία [ηγέρίαάς Λ/ομωΙά1ὁ εσεεη: -- άλας 
4 ἐ)] [αζμία ῥοεπάς ἢΒοΙεγοββομίες: πες ρτϊπηϊ 5ορτεπι Υθτδις σοητίηι 
Ροτυετιπῖ {π: δοεπα. ρτοπιπαΓὶ,. 5εᾱ. 5µπτ. 6. ἀϊνειοίς σεάϊθις. Νε (οί 
αυάεπι Ἠὶς φατῖδ αττοηί5 1Π. Εκεατρι. εκ Ζωγ1ῤ. Ρ. 379. αἆ ΡΙΙπιηπι ϱΧ 
γειδίθιις Φέπέεσό» 

ης 116 γοζβΓἱ βεοπ. 18 ίνες νοςεΨ. 

ολ. Ληπφ 



τόό 1. 6. ν. ΡΙΑΤΗΙΡΕΡ ΟΑΡΟΌΤ ΧΝΙ, 

Ώμπο Ρροσυΐτ (γαοςίης ον Ἅ 

Ἔα µε κερδαίγοντα χεκλῆσθαι κακόν. 

Φοά ἵπνοησται (ροίως ἵπ Οαιπήπίου Όγεσο. Λάρίσησ. [ γ. 21ο. Β. 
Τ. Ἡ, ] ἵπεος νοτετηπῃ ἁῑετα τὰ μὴ καλὰ» Ἡο5 (τος. γεῖι5 ϱΟΠΙΕΙΠΗΟΣ» 4: 
αὖς ἵπ μπα Τταροεάίαε 5εάο ΡΟ5Ι:05: 

Ἔα µε κερδαίνοντα κεκλῆσθαι κακόν" 
Κρεῖσσον γὰρ» ἢ σέβοντα τοὺς βεῶν νόκουε 
Σένήτω ναίειν, θέξαν ἡμποληκότα. 

Ἡος ἆπο (21ἱης τε]απίε 5πο οσο. απῖα δομερσέ 1 απο ΟΠΊΠΕς 6556 ασ» 
Βϊαῦατας εχ Ἠεἱ]ετορμοπῖε; 5εεσηθις αµτεπ εἰ τετίας Π]ίς Ιεσεραπτης» 

«4η ϱἶνεξο 671165 (16η: 710. ση ΟΠΗΣ: 9 
Π/οη 44γε. εἳ πΠᾶε. ζ{μἱά ᾖαζεας, 11 οσ4ή1. 8 

Ἱτιὶ ετος νοτςης (τασςεῖ 6 αι ἆγαιπαῖο δἷητ Ῥοτῖτί Ργοιδής Ίαΐοι; οἳ πε αοἲ- 
ἆσπι φαεῖς οοπσῖαῖ αἴπῖπο Σ11ῤΙΐε απ δορῥροίές πηϊλὶ ταπιες Εηπίρίάεϊ ν- 
ἁεπτητ νε] Ιχῖοπϊ απτ αἰτοπίας5: οκ Παῖας Ιχίοπα Ιππία αηαεάαπι ἆαπι 976- 
ζπευς Ρ. 3ο. δ. εἲ Ρ/ωαγεᾖ. Ἐ.Πν Ῥ. 189. Ε. 987. Α. ΝΙδί Ἱεσαῃ π]θ- 
πηηίδδοτ «ῑνΙπατάπ] 5οπίσοητία Φορᾖοείἑ που ἀῑδεοπνοπῖτει, οὐίας ἴδια νε- 
Ίητ ἀῑςσια ποπ ορια αι «41Λεῃ. ΠΙ, 199. Β. τὰ μὲν Δίκαι ἐπαίνει" τοῦ 
δε κερδαίνειν ἔχου" Μου αἴιο(Π6: δὲν εἶναι ῥῆμα σὺν κέρδει κακόν. Ἐκ 
Λἱοϊάϊς εἰ Ότεισα δορζοοὰ αἰπη]α. σεροτίαπτητ: ἵπ. «οδαθὲ Ειοτ]εσῖο 
«οί. Ῥ. 34719 εἲ 373. ε 

Ωιοά ἵπτος Βο]]οτορ]μοπεῖς τεΠφπίας π]εῖπιο Ίοεο Ροσαῖτ ἀταπαῖς [ηρ- 
πποπταα Ώάαγήες. πἆ Ῥποεπίδεας οπιοπάανὶ; Ῥαεπο παπα, εκ ῥούὐπεο' 
Όλο. Ῥ. 441. (65Η. Ρ. 565. 9 οἷς π]μὶ νἰάεται «οπϊρεπάμπι: 

Θνήσκοιμ᾿ ἄν" οὐ γὰρ ἀξιῶ λεύσσειν Φάοςν ς 
Κακοὺς ὁρῶν πᾶσ᾽ ἐκδίκως τιμωμέγούς. 

νυ]σατας. σὗ γὰρ ἄξιον λ. Φ. εἲ Καιοὺς ὁρῶντας. ̓  
Γρείας Βε]]ετορποπεῖς, μὲ εοε]ώ επηρας [ηεγαί., ηαμ]]ο ν, 97. 

νετυα ρτασδει οᾖο/λατίες ἵπ «4γέκορή, Ψερρ..ν. 754. απΐδης ἴ]]ε ν]άετε ἀοςῖ- 
ἀσναδαε» τίν᾿ ἔχει στάσιν Εἰνοδίκ" ΦΗά1η σεάο ᾖάδεγε Ἰ-μπα. να]σαῖαπι 
γοσθία ἐνοδίαο ἵπ εὐοδίας Που. (ή γἰα ης ἆ ΟΥ Ἡι (αγ. Ῥ. 199” 

ἵῃ 

-ὔὕυ-υ----Ὅ---υ--ὔυᾱυᾱἳωα ----υ-υκ«ᾱ--ὐυ--υ«------υ-----------αι καπου σοκ κκ ακαοαςακακαικακισς ο ωοιανσ κακο πατε πο. -ατασασνεακα-. 

(ιτ) Οὐλύμτου ] Ἠαπο ἴα απαραςφῖοο νετ {Βοσπιαπ Γογς5α 
ποη τοἰίσστοι (Οἶατ. Τουρίης, παπι δεπατίηπα  Ατζυ /εΡΗέγε 
Ρυταδατ ἴπ. δα, Π, Ῥ. 155. ΤωΠ {οτι ποπ τεροτάαίς {οσπια- 

τηὰ 



Α 

ΙΝ ΕΔΠΑΟΜΕΝΤΑ ΥΑΒΙΟΒΌΜ ῬπαΜατύμ. απόρ 

ἵα εὐδίας πιπταῖαπι νοἰαῖτ: τοοῖε «Εασεβί “πιθοίπ. τοφταϊτ Ἡεσαιθς οἶνα 
1 ππας Ποπ]οα Εἰνοδίω" σίο φοπρῖαπι ἵπ Εαγὶρ. Ίοπον. τοήθ. Ο,ΡΛεέ 
Ῥτοσϊῖδιις αἆ ἹΜαδαειπι (ν. 45) »αδίεστο Ἠγιηπο ἵπ Ἠεσατεα, «4Πλοῦ.τ. 
ς.5.. ερ. οἡ. Ἀελά. Ἡρ. 454. ει ἵαπ δοβῥοσ Ῥιζοτόμοις αραιά «ολο. 

«4ροῇομ. [κο 11. 15137 οίας ἀταπηαεῖς ἴδιά {τασπιεπταπι αάροπαπα 
Ῥαυ]ο οππεπάαεῖα5 «πα νυἱρατας. πα δελο]ί, αμς ἵη Ἐχο, 6201. Ρ. 139, 
ψεὶ οεαἡἱσεγὲ (οπ]. ἵη ΖἼγγ0η. Ῥ. 198. 

"λιε δέσποτα» 
Καὶ πὂρ ἑερὸνο τῆς εἰνοδίας 
Ἑκάτης ἔγχος» τὸ δι (ε) Οὐλύμπου 
Τολλόν γε Φέρῃ» καὶ γῆς ναίουσ᾽ 
Ἱερὰς τριόδουε ν στεφανωσαμµένή 

: Δρυσὶν καὶ πλεκτοῖς 
ὨὩμῶν σπείρῃσι ὁδρακόντων. 

φυῖσαπτατ υ]εῖπ]α». πλείστοις ὤμω σπειρήµασι ὅραν. δεβΙσεν ἀεᾶῖτ, πλεί- 
σταις Ὡμῶν σπτείραισι. πλεκτοῖς Ροπαῖητ 4Π πλεκταῖς ΡαΤΙΠΙ τείοτι, οεᾶ 
αἰτοτυττάπι ατοῖττογ τεφυ]τῖ 5 ἀεδίσπατιτ ελάειῃ» πὶ []]ος, ἵπ. Παρππεητο 
Ατσοπαυείσοταπι {γγομὲς «σοἰπί (.4αοίμίς Ῥτο «ΐοἰμίμς τεςτο «οὐτοχίϊ 
1. 9. ἵπ πιατσίπε Ἠστί οαϊ) αριᾶ Ννομίπι ἵα ν. 4ηδμος, 

ως 1 σάορενίᾳ ἵογ]α εαρι6 «ησμε ΦΕΥΙΠΟΠΙΗΗ: 

οτε 5 ΠΟΠ αδίπι ἔγλος επι ὦεβίσεγο ἵπ Φέγγος πιπτατε, οιῆα Πονα- 
τος εστι οῤβοσίες ετῖαπα ἵπ: νοςς ἔγχος» ἵα αυ γἱᾷ. Ε2}/οίο 1. Ρ. αἷβς 
ᾱ. ἵηπ Ῥιζοτόμοις δοβήοο]ες ΙΜεάεα «ἀετογὶῤεέγαε /λ]εζας Πεγύως -ὲ- 
εὔ/{Ε71. τοσίο αεχγοῦ. δαϊπτη. ν» 6. 19. αὈὶ οπαα Ιοσιπτας πάς θΗηταν 
Αΐδε καλύστραι., εἴς. ες οθπιπ]οᾶς τετηῖ Ροϊετηηϊς 

Αΐδε καλυτταῖ 
Κίσται ῥιζῶν κρύπτουσι τομὰς ο. 
"Ας ἥδε [οῶσ᾽ ἀλαλαζομένη ». 
Γυμνὴ χαλκέοις ἥμα δρετάνοις. 

. ᾖαε γσάἱοκτη 
6ἶτισε εοπάωΠέ σεσμηηῃα }εο]ά8 
Όἶσε νοοί[εγαης., ΠΙάσσφμε οὔεγ/ 414 
Επες ἀεσεομίέ [ζ]οίζις ἄεπεῖν. 

τί 

σηπ] μοῦνος " οὕνομα " γούνατο ' δουρίληπτος" εἳ ἰπί]απι, αὖας 1ο: 
πίςας Αιτῖζα 5ςεπα γετας αἁπιίσίς, 



168 ο Ο. Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΌΟΤ ΧΥΙ. 

αε οἰεσαπιος οχρτοδεῖτ (ὤμασσα, εκ Ῥαϊπις] πιοα παπ]5, ἀοςτῖο. Γοὔμῃ. Ἀ 
Γμσαεήμες Ἠΐπς Ον] .]εάθα, 'αιοᾶ «1ο 11) ποι Ἱατυῖτ. ἠέγδαι --- 
αμοζιάέ οΙγΜΙΠΕ [αεί αἴπαε, ἸΜεταπι νΠ, 997. νυ]σαπίατ πίτα, 
Χαλκέοισιν ἥμα δρεπάνοις τοµάο. Ίπες νοχ ο ρτπεσεἀσπεῖρις πιαίε Ίιετας 
γερατίτα: βοώσαω ΤΟἵ54Π 5οᾳιεητὶ ει Ἱπτεγργειαπεπταπι: οβεγοΜ)ὲς Τεείαε 
εἰδίᾳο ἀἰσπητμτ καλυτταὶ κίσται δοββοςὲ: επι ἵπ Απιῖς. ν. 1023. Μη 
ϱροὶ κολυπτῆε ἐξέκειντο πιµελῆς. 

5ορπος]εἶς 5αεσεάαητ ᾖγίρίΙςς αἶϊαιιοι αΠαραθςε, Ἠΐο «επεπάαις 5ογῖ- 
Ῥοπάί «Παπ Ἱερυπιης αλδῖ. Όε σετιαππε, αἱσο Πειςυ]ες 

«{εγέρίώῖς «τιῶγίο τ11Ε σγεσ οογΠζ ϱΕ/Νἶ 

οἷς ἰπ Τειηςπίάϊς Βγῤῤίάος εεοϊπῖτ τεδιο «4ΛΙίσπο ἂε ΤΝ. Δ. νΗ» 5. 300 

"Ἠλθε ὁ) ἐπὶ χρυσόπερων ἔλαφον» 
Μεγώλων ἄθλων τὰ δεινὸν ύπο- 8 
Στὰς» κατ᾽ ἐναύλους ὀρέων, ἀβάτους [ 
πὶ λειμώνας» ποίµνιά τ ὤλση. 

Ὑ/ουσππ 5οσιηάο νο πιυτανὶ ἵπ τυὰν αυοά, αὐαηνί «θΓίαπΙΗ ἆβλον 
ἄϊςστοτιτ ὠρσενικῶς» ία ἵαππεΠ νοςα 1ηαρὶ5 αεςοτηπιοᾷα Ιθεητες πΙταταα 
Ίεροτεια: υ]ίπια νυ]ραπτυσ» ἐπί τε Λειμώνας ποιµένιά τε ἄλση. 

Ἐκ ΓΕωγὶρίας Έτεςμιπεο ποῦῖς 4Παραεσῖος αηποτ ῥταεδετε υἱάετητ 
δ/οὐσέως Τ. ΙΠ1. Ῥ. 967. 37 ΝΙτίοδε 5οΓΙΡΙΟΣ: 

9 ΄ 2. 3 / } Ἱβ. 
Αρκείτω µοι µίτον ἀμφιπλέκειν ἀράχνά» 
Μετὰ δ) ἠσυχίας πολιῷ γήραϊ συνοµιοίήν εἴο. 

᾿Ογοίής, Ῥ. 11 αμα) ἀεάῖτ εοπἰσσταπα » 

”Αρκυ! τώὠμῷ µίτον ἀμφιπλέκῃμ ἀράχνα» ς 

ποι ορτῖπ]αΊῃ», Π1ο Ἰμάΐςα: ΠβΙΠ έ1ὲ ἀῑεῖτατ ἄρμυς οχϊπιῖα γεπατοσῖς, α1Ιο- 
ο ΠϊΠΙ] αἆθο «οπππαε {πῑτ Έτεεμιπεο: απἷά Ἠπίας Ρο!δοπαίἩ ἀεσετει 
θοηςῖτ (4011115. οίμς ἴδία 5Ηπτ Εατίπα: 

«γαπεσε εἶγεα 11Η αἰεειγαἲ ΟΥ 55 ἠάβΙΙΗ. 

Ἑοάσαι ἵπ 5η 11 Ίοου ᾖασία Ὠερῖδ, ἀπ γίσεραι Ιυνοητᾶν Ὀε]]ατοτῖς: 
ς«οπρδεται Τταρίει5» 

Κείσθω δόρυ µοι µίτον ἀμφιπλέκειν 
᾿Αράχναις. 

Γ]ατίζ 1766 Πεεγγέαί ϱγαΜείς, ιαο οἶγεα 1η ἐκ σὲ 1εἶσηη:; µίτον Ῥτορτίςν 
Λεάε «θά αγ αοἐ οἰεάοὺέ αγ αμεώ {61 Ονἰάν ΑΠΙΟΓ 1 14 7: Θμαπι Ρτο- 

Ρα» 



ΙΝ. ΕΚΛΟΜΕΝΤΑ ΥΑΔΙΟΒΌΜ ΤΔΑΜΑΤΜ, τόο 

οκ ἱαοτοπαπι σἷο επιοπάαίαῃ Ππρος πὶΠί ρταεδηῖτ θαπιάθη «δ/οάεξ 
οὖοχ 7 οεἱσμις 15. νοςε δόρυ Ἱίς αμοίος» οι νεο ἀρκείτω Πτετῖς 

Ροριγαπηῖς ἆαῃς Ἰηςοτίρῖας, σθω. Π]αια αι αΏτα ΙΠΥα6Ποταπι ἵη Νίοία βύµ- 
ζαγομί. Τ.1, Ρ. 529. Α. ἐπόθαυν τὸν. -- ἀπόλεμον [ίον, ἠδέως μὲν ὤδόντων 
χὰ τοιαῦτα . χιορῶν ὥκούουτες» Κείσθω δόου µοι µίτον ἀμφιτλέκει ἀράγναις. 

Ὁιμίετοσε ἠσοία 4 σπεὶ Σο]έν γονἰπεία, Ἁγζμα. αὖπε οετῖε 5υΠῖ ΕλάςΙη ταις 
ἴ]]α «εοὐαεί. Ῥαεῖ απιατοτῖς Τ{ευεγὴέ νοιαπι Ἰάσπι ε5ι Ε14, ΧνΙ, 96. 

η ἀράχνια δ’ εἷς ὅπλ ἀράγναι 
Λεττὰ ρόκα βοᾶς ὃ) ἔτι μήν ὄνομ᾽ ενμ 

Ῥις οββσταε Ένα}. ἵπ Πηῃ. Οἆ, Π, Ρ. 508, 1. Ἐτ αἷα ραςῖς 5υης 
εοπιπιοάα 5εοµπάΊη Δες} {η 

Εν δὲ σιδαροδέτοισι πόρπαξι αἰλῶν ἄραχνᾶν 
ομινα πέλονται" 

αρυά «Ἀγοδάδη Ρ. 967..95. Ρἰωβγοῇ. απο Τα» Ρ. 73- ο, (εοπιρα- 
τανῖτ ΡΛ. ΜΜ ΟΧ Επι. Ίν. 6. 91.) εΧ 4ἳο ἀραχνᾶν ἔργα τεςερὶ, Ῥτο 
ἱεειίοπε ὁέοδσεί ἄραχνᾶν Ἱστοὶ, αποᾷ Ἱεσίτατ αριά Γπτοσρετοπι Γναίας 
ΕΧΙ. 5. Σε]ώ5 γΖμέρΙΗΗ. εἴ 0Ρεγά5 ζΓσΜΕΟγΩΗ ἀῑκῖι ΒΙάµήη: ἔργον ἀρόχνα 
«σάς ἵῃπ ν. Αράχνη Ρτοίετι εκ (αήπιαεβος Ραπ]τῖνια εσι Ώοτΐεις5 Ῥτο 
ἆ«γνου" ἀποά ες πιοπαῖτ Τομρίως ἵπ 1. Π. Ῥ. 911. ἸΤδίάεπι Ῥταςρες 
ως. (αἀἡεἴαπια», επίπι ἴδια, Όαα {έγο νἱάεδαπτατ αἆςο οὔδευτα:} 
οβῥοσ ος απαραασίευπα εχ ΙπαςΠο 

Πάντα ὁ) ἔρίθων ἀραχνᾶν βρίθει" 

Ο/Η 1εἷση Πεπομδις ον ζπείς μέ οβῥίοία: Ἱαδετ ετ μίαν ἵα αςι- 
τίθητεπι (Ογζ1ηέ 5επατίαῃ » 

λΑρσχ-ίων μεστὴν ἔχεις τὴν γαστέρα" 

7ΠέγεΙ ᾖαδζες αγζπεαγΗ ΛΙΕΡΙΗΗ: αὐ]ῖ5 5αςευ]ας εἴαῖ οωή; αἆ αἵει 
Οσεπέ νειεαπι «οπιρατανίτ Γσπως Όουσα Εις Οοπίεςῖαπ. ἵπ (σε 
9. 8: ΠΗ]!5 (σε 5ηὈἱ]οίμητυς αραιά ασ Ίδια: Φερεκρώτης Τυραννιδι" 
᾿Αράγνεια ὥσπερ ταῖς σικυαῖσι ταῖς κεναῖς. οχεϊάϊτ ΡΕ παπι γ]]αδα αιια 
Ιεσῖτιτ ἱπ[α ν. Συκυρῖσι Φερεκράτης Τουρ. ἸΑρ) ἀράχνι ὥσπερ τοῖς συ- 
χυαῖσ.”. Πες» ἵη Εάοπίδις ιδια τερετίτα» αὔσυπε α ΡΓαραηιίςσίπιο 
6οάεε 5. δ]σε Τ.εἰάεηςι, αῖ, 51ο 1οςο Π] ᾽Αρώχνη οαἆεπι εχΗίρεῃς 
νειοταπ1 Ίοσα. ἵη Ῥπετοστατεῖ ρταεῦετ, ἆρ ἀράχρια τε 5εᾷ Πες ἵη 
πιο δ11111ς Ίοεις εταῖ αγαπεῖ αθαι]ε οοπηπιοᾶης ας. ἴπ Λβώ/ώγΗὲς παπῖδιας. 
ταῖς ἀρτούή-αις " Πτετα ταηπῖαπι ππυταῖα ςοἴσῖδο, 

ΣΑ) ἀράχνι ὥσπερ ταῖς σιπυαῖσι ταῖς γεναῖς. 

Τα «4γήοβή Ῥ]ατο, Ἡ μὲν σιτύη µεστή στι Υ. 8ο7. ἔστιδὲ [ή Σιτύη] πολ- 
Χ λά 



{το 1.. Ο. Ν. ΒΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΤΙΤΣΝΙ. ̓  

λώµιε παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Κωμικοῖς, Πάγῥοσγα1. ἵα ν. Τα Τηροβ))Ιπου Α 
Φος. Ες, ΧχνΙ. [ ἡ δὲ σιπύη κενὴ ] καὶ ἡ ἅλως λιμοῦ µοι πεπλήρωται. 
νοσες πποϊηῖς Ιπε]αδα5» οπ]ίσδας ἵπ Εάά. οτῖαιῃ ἵπ Αἰάΐπα, Ρταθδιῆτ Οοάοχ 
245. οἵπι Ῥαἰατίπας. Τή6)Η151. Ότ. ΧΝΠΙ, Ῥ. 951. Β. οὔκοὺν αἱ σιτοβήκαι 
μεστα) εὐρῶτος καὶ ἀραχνίων» ἀλλ᾽ ὑπερχειλεῖς καὶ ὑπέραντλοι. βγορεν- 
ἕως 1, Εἰ. Ιν, 93, υν 

Ρις οἱ ᾗπῃ νασιο 66Η ὤγαπεα ᾖεσίο 

ειησίε ας {70πέγο Οὰ. Π. 35. υὈϊ Ὀ]γεείς εὐνὴ ---- κάκ' ἀρχάνια κεῖται 
ἔχουσα. Πο αἵ ΓΠεοίούώη Ε. κ. Η. ν. 479. 5αυυτί 5απς τοἰἰαιαῖ 

δοά Ειγέρίώὴς εκ Επεςμίμεο» «ας Ρζαστοτ τΓαοίάτα ΡἱΗσ Ρταςῦατ 920- 
ὀπεις, Ἡτ ἀϊνειοί ϱοποτῖ νεισις5 ἀἱδροσιῖτ {ήεα/ίηςς πδὶ Ῥαμοῖς ππωτατῖς 
Ίπ απαραςῖοοσΠΙ Ίέρειῃ οππία ΓΙοΗε εορὶ Ῥοβδε γἱάεραπεητ. ἴα ερεςῖ- 
Ώ]ΕΗ ΡΩΤΙΕΠΙ ΕΟΣΙΙ1 ΡΟΠΔΠΙ : 

"Αιδοιμι δὲν καὶ, στεφώοισι κάρα Ὦ 
Πολιὸν στεφανώσαε, Θρή{μιον 
Πέλταν πατρός Υ ἐν ᾽Αθάνας 
Περὶ κίοσω ἀὦγκρεμάσας» εἴς. 

«οαιιοπεῖα ῥγσηΊοτς πια]ο., πο ποπηι]]ος οβοπάαε Πσοπτία, αππς πι ππης 
ἔοττο Πϊπια ν]ὰενί Ροτοηῖτ: ἀγακρεμάσος εἲ ᾽Α]άνος Ίπ Π 5η ππίδιτανίέ 
ο οὐαοί (οἆεχ 45. Αά «οππηπαπι ἵα ΝἩποσνας τεΠΠρΙΟ δαδρεηάετο ἀθείάετα- 
Ῥατ Ετοςμτηοις Ρείτα Τηταείσαπι», απαπα α 5οςίο Έετεο., ἜμταςυΙη Έδρα. 
Ραΐετ εἶμ5 αεσερεταῖ Ραπάϊοαπ: Ῥτο να]ρατῖ Πέλταν πρὸς ᾽Δθημάς, Ραπ]ο. 
Ώτεος, αὐάαοῖις 5οβῖροῖ, ΙΠέλταν πατρός γ΄ ἐν ᾿Αθάνας, «περα ΤΩΠΙΕΠ ΝΟΧ 
πωτρὸς» πϊ α Ηδταγ]5 εοπιρεπά[έπετα Ῥοπερατής» ἵηπ Ῥαεροβίοήεπι πρὸς 
ΠΗΕ ππυταῖα» πὶ {α]ος, ετῖαπα ἵπ ϱΑΜοργ{ Πετεπ]ε Έωτεπτε Ρ. 848. Ἱη, 
ἱερεῖα ὁξ προσέῤῥιπται τῷ {ωμῷ βρέφη ἁγενῆ, κεὶ τῇ λεοντῇ. προσβέ- 6 
βληται εἴο. εοτσεπάμ!π ατδίττοτ: [Ερέφη νεογενῆ (Ἴου ἀεάίε εἰ /. Β1Ε/0ή 
γειίςίπι, Ρ. 934 ) αὐτῇ λεοντῇ πατρός” βέβληται ο ὁ μὲν κωτὰ τοῦ λαι- 
μοῦ εἴο. ἵπ [λεηος/πεμό Ότας. πρὸς Ὠὐβουλίδην Ῥ- 719» 77, νι]δατης 
ὁ τάππος ὁ τοῦ πατρὸς» 5εητοηΏα Ρρορεῖτ, Ὁπτ ἀῑσαιιτ γης βαίέΓῃΗΦ, ὅ 
πάπποε ὁ πρὸς πατρός" Ἡτετας επεάεπι Ὀΐς {πεταπτ ἀεβερεπάας, 

δεά Άαες αἩαθαπο ἆατῖ ςἰπη]α Ῥοδδεπί ΠΙΠΙ] αἆ ἔαγ{ρίάεηε [αείσπτ, εἶας- 
Ύὖε Βγεεμτπεα», ἵπ απο ἆταππαῖε ποπάαπι εκρύτο απα οςσαδίοπε΄ πεπιοτατῖ 
Ροτμοεῖπι εἴ Μίχσμµα ὀρυὸς» Ἰλίπο 5ΗΠηΤΙΗΠ «ἵ Αρρεπά. ῥαλΐο. 11, Ῥτον. 
67, ει Ὡοάοπαςϊ βασετάοτος: ἆε Πΐ5 οπίπι ἀἴχεται ἵπ Ἐτεςῃτλεο απας 611 
Ἡοπιετίςϊς «οιπραταϊ (161. «επ. ΒΙΙΟΠΙ. ΝΙ, Ῥ. 739, 17», 

εὔδουσ᾽ ἐν ἀστρώτω πέδω ο 
/ ν ᾽ β : » / Πήγαισι [ Σελλοὶ ] ὁ) οὐχ. ὑγραίνουσι πόδας. 

2}. 



Ιν ΕΒΑΦΜΕΝΤΑ ΥΑΕΙΟΚΒύΜ ΡΒΑΜΑΤΟΜ. ᾽ τσι 

Ἀ οιᾶσῖτ Ἠλος Εαθσέ. ἵπ Ἡ. ΠΠ. Ῥ. 1974 41. νοχ νειοαὶ ἀσσται Ιπιρ]επάο: 
οοπηπούαπας παπα νἰοίπας Πτοτας νάεητιγ αὈδογροίδδε, τεδτα!, Σελλο» 
ΏΟΠΙΕΠ Ἠΐ5 φοεργάοτίδις Ὀοάοπαεϊ Τονί5 Ρτορτίαπι: Ποππεγ. ΠΠ. ῆ, 534, --- 
ὀμφὶ δὲ Σελλοὶ Σο) ναΐουσ᾽ ὑποφῆται., ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι. δοββοε[. 
ΤταςΠ. Υ. 1183. Σελλῶν πισπηϊπήε ὀρείων καὶ χαμαικοιτών. Ἀεεια Ρ/Ι]οσ{γα{. 
Ίαπ. ἵςοι. ΠΠ» Ρ. ὅσο. ἨδὈί ος δεύζος πχειποταϊ ἀνιπτόποδας εἴ χαμαιεύνχ., 
ἀὐτοσγέδιεί τιές εἰσινν ΙπηΝ]τ, καὶ οὗπω κατεσκευασµένοι τὸν βίον. (αἷ- 
ἠισᾖο Τηλεχέες Ἡ. Ὠε]ϊ ν». 586. Ὥαος επῖπι {οσα της[ῖος αἵτετα Γηλοχέες, 
ουαπ Ρταεδεῖ. «1)Μο/. Ῥ. 9390 Ἱ. λέο-τες ὀρειλεχέες χαμαιεῦναι 50η: ἵα 
ΣΕ ηβεζοο]ὲς νετοι αρ. «4είζμ. ἂε Ν. Α. Χα» 6, Ζν οἱ νεισή5 ουπΙ 56ᾳεΠ- 
τε ατ Ο,Ρᾷ6ξ Ρτοσιαῖ ἵπ Εά. Οἶατ. 6εμεγέ Ρ. 41Ι. Ὡοάοπααί ἰδὶ Τόριουροι» 
αιπία οσα ο) δὶ ἀεμοεῦαμέ δἷο, ηὶ Εί]οτ, ἀῑςιῖ, Ἡαο ἴπ Ρατίε Ραίςο, 
«όά πι]σπος Παβισταπτ ἴπ νίτα Ποισὶάα αἴααε ἵπουίτα παῖτατογες ἵπτετ 1195, 
ααῖ  ερτοτῖς Ἡοπηήπίδιας πηο]ίογες 5αποτίοτεδαια γ]άειὶ νο]πετηπε: βΗπίμα πατ- 

ῬἙ ναπις ἂε Ἑ σεεπὶς Ίπτετ ΊἸμάασος, ἆε ΟγπιποξορΗ]κτίς ἵπ Αειλορία εἰ ἵπ Τη- 
ἁἷα. ῥ1ομέ Γαᾶ. Ῥ. 1115. υ. Ρ/ήΙσεέγαίο Ν. ΑΔ. ΠΙ, ς. 15. νΙ, ο Το, 4 
πηοπαςΒίς ἵπτο; ΟΠΗδιίαπος, απος Ιπῖος Ποάἱθεάππη χωμαιευνώδεον οἶοχίτω- 
νέες, ιτ ἀϊςππτητ (γερογίο ΠΝνασίαμς. Τ. Πς Ῥ. 31δ. 8. 

Ἐκ Ειῤρίὸν Ετγδίῃεο. αϊγείςο.4πας ῥτοξετυπτας απ Ὀς]ο]ῖς αά Ἔη- 
οἱρ. Πεςυῦαπι ν. 837, δῖο νίάεητησ φοτίθεπάα, 

Οὖν Ἔστινν ὦ Ύγεραιὲ, μὺ δείσῃε τάδε" 
Τὰ Δαιδάλεια πάντα κινεῖσθαι δόκειν 
Ῥλέπει τ᾽ ἀγάλμαν: ὦδ) ἀνὺρ κεῖνος σοφόα 

νυϊσαας Ἠμε» δοκεῖ, Ῥλέτει --- ὅδ᾽ ἆνὴρ, Ὥσφπε αἱτετ στα Ἱεσυητηγ ἴπ 
/ο. Τπείαε ΟΠΗ]. 1» 518, αὐἱ 5εΠίρβεταῖ ν. 612 

ο Ὡς Εὐριπίδης γράφει μὲν ἐν δρώµατι Εκάβης. 

ΠΟΠ ἐν γρώαµατι Ἑ. Ευτίρίάεα Τρείσεε πια]ο τε θυῖτ Οοπιίσο ΦΡίάοπέ: 
δ/αήρπής εχηῖθει ἵπ εαπιάσπι ΤΕΙ ἴδια Φοᾖθ[ίωδέες. 

Α. Οὗτος» τίε εἶς λέγε ταχὺ», τί σιγᾷς, οὐκ ἐρεῖς» 
Ε. Ἑρμῆς ἔγωγε, Δαιδάλου Φωνὴν ἔχωνν 

Ἐύλινος βαδίζωνν αὐτομάτως ἐλήλνθ-. 

ἵα ης Εγ:ῤρας Εητγσίῃοο αριά «20ζΘΗ/Η Ρ. 5319 39. «01. Ρ. 499: 

Οὖκ οἵδ᾽ ὅτῳ χρὴ κανόνι τὰς βροτών τύχας 
΄ - . Ν 

Ὀρθῶς ἀθρήσαντ᾽ εἰδέναι τὸ δὁραστέον» 

ἁοοιε 7ο. ΡΙεΡΣΟΡΗΣ τεςτηῖς, 

Ὀρθῶς σταθμήσαντ᾽ εἰδέναι τ. δ. 

Ἡς ουὶά 



17ο Ι. Ο. Ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ Ο6ΑΡΟΤ.ΣΥΙ. 

ομῖά ροσοεγετ 5επτεητία (0111. που Ἰαταῖς: ΝΟ νο, φᾶ. εἰπὲ ἶαποε Α 
265 10 αἱ Εκα)ρέπαμάαε: ἵπ Εγ{ρίάἰς Όγε]ορε΄ν. 378. πὈὶ 5οεῖος 
ἀῑςῖτως Ὀ]γδοῖς ἁενοταδσε : 

Δισσούς Υ ἀθρήσας, μάπιβαστάσας χεροῦν» τ οι 
Ο) σαρκὸς εἶχον εὐτραφέστατον πάχος. 

Ίδια Ρ1ε/ρο/ς ἵπ δε]αᾶϊς ροδαεταῖ:  ᾱ. (αμ1εν. Ν. Γ ς. ς. 99. ἱερῖε» 
Ὁ Δισσούς Υ᾿ ἀθροίσας. αιοὰά ππειίτο ἁαιππατ βάγπες. 1ορθ. ’ 

- 

Δισσοὺς σταθµήσας 

 Ἡεσγομίας: Σταθµήσας», ἓν ζυγῷ στήσας. δΙπηλτε ἵπ Ἐτγσιεο: β8:5. 
» Ίτασια. Βατῃ. πι. Έμεσε, ᾿Ορθῶς στωθμήσωτ᾽ ΡΙο ὠἀθρήσαντ'. οοπ6, πασπι. 
 ΞΟΡΗ. αρ. ΑἴΠεΠ. 1,. 13. Ρ. 561. ο. (Εαπρ.)  Βγ]οο-ν. 5ο.: Ψα]οἷ., Β 
 3ἆ ΑΠΙΠΙΟΠ. Ρ. 19Ο. σταθµήσας Εππῖρ. ἴοη. ν. 1137. . ἵπ. Ἡος ΟΥ- 
»» εἱορίς Ίοσο ἁπάια Ιάεπα Π]ιιά τοςείτµεταπι εχ Γεβγομίο: 

Δισσοὺς στωθµήσας κώπιβαστάσας χεροϊνετι ο 
ν' { πι ολ 9 .ἲ 

Ο ἆμο ηηέδις «δίώτος νε]ωέ {ῃ ἰᾷμοε βομάεγανσε!: Ῥοτσας εππρτοτί Τ- 
φτίομς ἸΜεσατεηςίς εοπηπιοπάας ἵπ «1ο. Δελατή, Υ. 766, 

"Αντεμον» αἱ λῆςς ὡς παχεῖαι καὶ καλαί. 

1ά ο5ι βωστάσως στάθµησον "' 5ἶνα διασήκωσον. ἴπ' ρετάϊτο ἄταπιατε Οοπιίσις 
αριά «οδάει/ῃ Ρ. 9685. 95, Ἰχθύθια ἁῑκίτ βεβρσανισµέα Ἐπ᾽ Ἰχβυοτώ- 
λου χειρί. Ἰιοίἅπης Τ. Π:, 413. τὸ. βάρος (τοῦ ἐμπώµατος) ἴστωσαν αὐ- 
τοὶ ο άκωη Πίπο αριά Ατῆςος Βαστάσαι» λα τοτε, ἱρη]ῆσα- 
Ῥατ επἶαπι τὸ ψηλαφῆσαι. καὶ διασηκώσαι, καὶ διασκ:ψασθαι τῇ χειρ τὴ 
ὀλκήν. εοπξ, «4γἡοβἠ. Τ]ερδπι, Υ. 44, οἳ {,. Γκρεγς. 
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Α κνραλ«ρς«ρῷ οκ κοςρς 22ος {2ος ος έλεος «22ος λές» ος ος»: 

ο Αοδ. Ἑ οΕξ «κ. Ἡ 1. 

1π Ιποπίς Ῥγασοεσίας το] α]ᾶθε 

«4ἆ Ιποπίς ἅπαπια /7αρπιοπία φμαθάαπι γο[ογµπίιγ. ᾿οῦς ἄγη. 
Σπινθὶρ [βμγαίΐθ. Λαμπτὴρ δεγναπάιήι {π {γὲρέάἰς νέγι., Σι- 
φᾶν ϐ) ὅπου δεῖν καὶ λέγειν" δολ οπὲά ϱΙ(5 ΦεηιεΙ αηδία «{65Ε/Υ- 
ο εἰ Ειιγεριά{, Φεά6ς Γγαθπεπίογιπι ἀγαπιαιές ἐπαίοαηίγ, 
7 πισι ας για πὴ ΤΕΠΙσά(Ηηα. "Άλυπον ὤθος μανίας Ρ)0/2γ- 

5 ἍἉτμγ εκ δορΛοοδ ἀγαπιαίο Φαἰγτίσο. ἆσίαία οοπιδο[αξζο, /Ύοιι 
ἐἰδὲ ᾖοο δοῦ. Εγασπιοπία ἀγαπιαίίς οιππι ᾖἰδίογία οοζίαία, 
426 1ἰδάέπι «φέτα ἱγααίέ ἔτι νετ Ί}ας. Ειγὴρίάε». 

Ἐ, Εαγ{ρίαὴς ἴποπα 5ερτηασίηϊτα πορί5 νοῖσις φοινανῖτ ι/οὀοί/ς : αυσς 
εκ 7ο ΕΙοτερῖο Ῥιοβαθαπο Ῥ]ητες ἀεάῑτ ᾖαγμοιίως, ἱρδοποι οχ 
Ίοπα Ίατετήτ ρειτος: ὉΠίοιήα ααῖεοῖτ τοβασαπί εκ ΛῬΡού]μοῖὶ Όποπι. οἳ 
ἵπ Αάθεπάϊ ελ «4/ᾖεμάσογα ἆπο ΝεΙΣΙ5» «105 «οΠΙίΠιΙο5 Ροποἵο ΠΟΠ ἆθ- 
Ῥπετατ, απίαιιε ἁπρίαπα οβῥοεΙίν εἶπι απ Εγέρ]άλε: Ἠπῖς ἀεροτὶ ριτο ας 
ὅσι ϱήµκε Τ. 12! Ῥ. 566. Α. τῆς Οἰνοῦς []ες.. Ἰνοῦς οἱ (1ῤογο 
Δ. Μ. Ῥ. ο, χχχ», Ρ. 758,1] ἔν τοῖς θεάτροιο λεγούσης ἀκούομεν ἐφ᾽ οἷς 
Έδρασε µεταμελομένης» 

Φίλαι γυναῖκες» πάς ἂν ἐξ ἀρχῆς δόµους 
) ᾿Αθάμαντος οἰκήσαιμι» τῶν πεπραγμένων 

Δράσασα μηδέν. 

Ομῖα νετρα 5υπτ πας, Ίαοϊοζηπι ροεπἰτοπτία ἆμετας, πῶς Ἠϊς ΠποΏ Λάςο 
εαρϊεπάαπα ἐρωτηματικᾶῶς», 584 εὐκτμιῶς» Ῥτο ὡς, ναῖ εἴθε, Επῖρίάςο Ί]α- 
το: πῶς ἂν οἰκήσαιμι παῦι ἐπερίεγοῦηΣ νἱά. Εωγίρ. ΗΙρρ. ν. 9ο8.. 6ἳ 
Ἰ]]]ο ποταϊα. | 

{π ΡΕΠΟΙΙ5 αἆ Ρέπάαγὶ Ἰσθμ. 1ν, 39» Ἡς Εαγλρι(ὴς ἴδα Ρτοδίαης: 

Ἰδοῦσ᾽ ἀδινοῦς συμφορὰν πολὺν χρόνον» 
Νῦν ὄμμ᾽ ἐγείρει. 

Ἱητε Πποξιτοτιπη «παππατα(η {πασπισπία Ροσυίτ Άγπε. ν. 458. 

Ἰδοῦσα δενὰς συμφορὰς 



τ74 1. ο. ν, ΡΙΑΤΕΙΡΕΟ 6ΑΡΌΟΤ ΧΝΥΠ]. 

Νε Ἱίιοτα απἰάσπα πΠαίατα επ θεπάσηι: 

Ἰδοῦσαω ὁ ᾿Ινοῦς συμφορὰν --- 

απ είς οστϊσεπάιπα πες πι νυἱάϊτ 7ο. ΠΙε"εομ ἂε ειενε ἀῑοτΙη εμςρί- 

ορῦστῦς 

«4 επι πημσγ 1ο περεῖ Ηεγαίσ [ῦογ6ε 

ἁῑςίτμς Ον]άΐο ἵ]οι. 1ν., 539. ᾿]νοῦς ἄχη εκ Ζεποδίθ 1ν, ΡΙΟΥ. 38. οἵ ᾱ- 
Παπάο συήτ Ποβςςιπα : δεᾖοΙ. «4γἰμοβἠ, ΝΕδΡ. ν. 1404. παρὰ Εὐριτί)ῇ γέ- 
γρατται ἡ νὰ κρεµαμένη καὶ ὦχρλ ὑπὸ τῆς κακοπαθείας. Ίδια φὐ]ἆεια 5- 

ορίσο 855ο οκ ΓΕ {βίας Ίποπε, 4πο «ετίε ἁταπατε τερετίτα 5η ἵῃ ἠδάσπι 
αἁ Λυπώ Γη ολο Πυθ. πι, 66, αυ ΓηγέρΙ ταΠταπὰ πΠοπιῖπα Ἰαιάα- 
ἴα: Μικροῦ γὺδρ ἔκ λαμπτῆρος ᾿Ιδωῖον σέλας Πρήσειαν ὤν τι. ὑδεβδεγ 
οτα Ποπ] εοττίρεδας: 

Μικροῦ γὰρ ἐκ σπιθῆρος Ἰδαῖον λέπας 
Πρήσειεν ἄν τις. 

Εκε Ἱ]ιά αιϊάθπι ἵπ Ἠπο 5οητοπῖα Ρεγοοππιοάμπι, ῥτοῦατα { Δηϊβαάν, 
ἆ «4/ΠΙΟΠ. Ῥ. 199. ἵπ «4γἱορἠ. Ῥαςε. ν. 6ο7, Ῥετ]ε]ες 

ἐξέφλεξε τὴν πόλιν 

Εμβολὼν σπµθῆρα μιερὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος. 

Άλ1[ο Πάπες ἆς Νρται. ΛΌταλ. Ρ. 497. Δ. στιθὴρ καὶ ὃ βραχύτατος ἕν. 
6 - τρ 3 

τυφόµενος» ὅταν κατατνευσθεὶ; ζωπυρήθῇ» μεγάλην ἐξώπτει τυράν.  Ναπο 
νἱάστις νοσεί Τταρίσιις αάλΠίρηῖςδα λαμπτῆρος. ος φαίπος νεος Ίπ 
Ίποπαο ἀθάῖι 4ης οκ ὡ(οδαεο (ο. Τϊε. ΧΙΙ. Ρ. 159. (10. Ῥ. 

337: 33:) | 
Ίστω δὲ μηδεο ταῦθο ὃ σιγᾶσθαι χρεών" 
Μικροῦ Υὰρ ἐκ λαμπτῆρος Ἰδαῖον λέπες 
Πρήσειεν ἄν τις» κἂν πρὸς ἕν᾽ εἴτοις ποτὲ, 

, Πύθοιντ) ὢν ἁστοὶ πάντες, ἃ κρύττειν χρεών. 

Ία Ἱοσυπα τετιίο χρὸς ἕνα Ἰοσίυτ ἵπ Εάά. «ειη. ΟΥ0114. πος πο ἵπ 49. 
Οοἆ, 1,εἰάσποῖ: πρὸς ἕνα Υ εἴποις εοτεὶσῖτ «ἶατ. 11εωίῇ. Ἐπιεπάετας γεις 

ης οχ {/ωμζγεδέ Τ. Πν Ῥ. 507. Β. 

καὶ πρὸς ὤνδρ εἶτὼων Έναν 
΄ ζει 9 ΄ Πύθοιτ᾽ ἂν ἀστοὶ πάντες, ἃ πρύπτει χρεών. 

Αά Τος νέοης ἵη ἰδίο ἁταπιαία νἰάστης Τπο τοδροπᾶϊδαο νοτοίρις α ι5/οὔσεν 
«ρτνατῖ Ῥ. 600. 90. (πο. Ρ. 363. δῖε Ῥαμἱο Πιε]α5 5οτίθεπά(δ, αυαἲη 
Π]ς ΡτοδίαΏξο ους 4 Φανμεσίο δµηϊ νυ]ραςἱ ν. 4» 

Π ΄ 

Επι- 



ΙΝ ΙΝΟΝΙ5 ΤΑΑΟΟΕΡΙΑΕ ΚΕΙΙΟῦΙΑς, 175 

Ἐπίσταμαι δὲ πώνθ᾽ ὅσ᾽ εὐγενῆ χρεὼν » 
Σιγάν θ) ὅπαυ δεῖ, καὶ λέγειν» ἵν ἀσφαλὲς , 
Ὁράν. ϐ” ὃ δεῖ µε» κοὐχ ὁρᾷν ἃ μὴ χρεὼν» 
Γαστρὸς κρωτεῖ τε" καὶ γὰρ ἓν κακοῖσι ὢν 
Ἐλευθεροῖσηῳ ἔμπεπαίδευμαι τρόποις. 

σοά οἱ σμΠί {ροῖᾳς ]ποπίς νετρα», ἀἴοετε ἀεριίσδε γΙάθτοιΙτ, καὶ γὰρ ἓν 
κωκοῖσιν οὖσ᾽ Ἐλ. Ώεφϊιθ 5ὶο εἶίδα νοσα]ῖ ἵπ Απο φεπατῖ ο556ί Ἰηςοίςῃς: 
ὢν ἆε Γεπήηα ροπὶ Ροταῖε» Ἡτ ἆε 5ε ΟΤειΙδα θνητὸς ὢν ὑπερδράμω, Εωγίρ. 
Ίο. ν. 973. Απιῖροπε οοβήβοσλὲ ν. 461, θνητὸν ὄντ᾽ ὑπερδραμεῖν αιοᾶά 
Ροσυῖτ {)ν/εείως ἸΜδεε]]. Οατ. Ρ. 917. πιυ]ς Ἰαδε[ιοτατί Ροῖεςῖ, Ρίαθ- 
το ἴδω ϱὖασε ἀεάῖτ ᾖ. Πεσιή. ἵπ [ωγήρ. ἵεά. ν. 85ο. πες απαιηνῖ5 
αἆ τπεπάαπη νηἱραταιη Ιεοτίοπεπι ἁῑεί Ῥοδδίηςτ, Ρ]ετίδαπε Ώππεη Ρ]αςἰταταπα 
ορίπος εἰεραπτεπι «οπἰεςτήταπα /0. [.Ηπαςὲ, Ἱεσεηπεῖς, 

Δ Ν ϱ) .. τ 
κάν γὰρ ἐν κχακοῖσιυ ὦ- 

Ἐ,σοε οπἴθΠη ἶσία Ιποπίς Ἰφπει οχ ί Ρ/μίζγε ἆε Οαπι]. Ρ. 5οό. ς. ἡ 
ὁ᾽ Εὐριπίδειος Ἰνὼ» παῤῥησίαν ἄγουσα περὶ αὐτῆς» εἰδέναι Φησὶ 

Σιγᾶν ϐ' ὅπη δεῖς καὶ λέγειν ἵν ἀσφαλές. 

Ἐνυπιάσπα. νειυςηπῃ, Σιγᾷν ϐ) ὅπου δεῖ, εἴο. Ρτοξσττ Ρ/ωζνεᾖ. ἆς Ετχι]ία: 
Ῥ. όοό6. Α. (εἰ]ης Ν. Α. ΧιΠς ς, 19, οοπηρ8ταῖ «πι ΑεξςἨγίρο ἐν τῷ, 
Πυρφόρῳ Προμηθεῖ» 

Σιγῶν ϐ) ὅτου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια. 

Ἐδ νετεις οἵ Πήτ ἵπ «Ιετοφ] Ῥτοπιεῖπεο Πυρκαεῖ, εαπιάεπι ἵπ αυατπος 
ἀταπιατὶς «4εεεῶγίης αάΠϊσαϊῖτ 5απτεπιῖαπι, («ΠοερἩ. Υ. 58ο. βερῖ, ς, ΤΗεῦ, 
ν. 655. Ἐππιεπ. ν. 977. αἱ Ἰοειδ Ρροδίτεπηας 5υα οτί δεπιί, πὶ {ρ]]ος. 
φὑνεσδαῦατης Γαγἱῤίώὲ: 

Ἐγὰὼς διδαχθεὶς ἓν μακοῖςν ἐπίσταμαι 
Πολλοὺς καθωρμοὺς» καὶ λέγειν ὅπου ὃψιη» 
Σιγᾷ. ϐ) ὁμοίωο. 

Ίδοσίετ ἵω Ότεσιε Υ. 627. 
” ο αν Ν / ἔστι ὃ οὗ σιγὴ λόγου 

Κρείσσων γένοιτ ἂν, ἔστι ὃ) οὗ σιγῆς λόγος. 

εοηΕ. ΙρΗῖ5. ἵπ Αυ. ν. 994, ο55. ΡΙπάαγ. επι. Υ. 37. 614427. ΔΑ. ΝΙ, 
Ῥ. Ὁ. Χ», Ῥ. 5085. Γϊδεετ. ἆᾳ ἵΝ. Τ. 5. ε. 356. Ῥ. 139. --- Ῥιαετες δι 
ἀπο ἀταπιαί {αριπεπτα» Ἰαῦες Πς ΊΙποαπίς Ἐωπρίάσας τε]ίαιία5 ὃτο- 

ὃαεᾶ» 



τ7ό τν σΜ.ΙΡΙΑΤΑΕΙΗΕΣ5. ςΑΡΟΤΧΥΤ. 

Ῥαθαπας αἴήησοια γο]ίαμᾳς, ἷοεῖδ, αὈί Ῥτοδιαπι ἀοδίσαατί5: 5εηἵας οιάϊησιη 
βαΠέρΙ: 

9. 1» 2, Ἱεραπτις η «100. ΟΕ0Η. Ῥ. 55, 45. (101, Ῥ. 97. 
Ὑς. ᾱ--- ό, Ἱειμ]]τ αά ἆπο Ίοσα ἀϊνοισα έοῤάεμα 5υοταπα Εχεθτρίοται 

Τα, κ. ει Χοιπ. ],εσυπτις Ίῃ οὐ. (1651. Ρ. 197. 346. (701. Ρ. 71. εἴ 
Ῥ. 5ο7. 5ο (14ΠΦΙΙάΠΙ εχ Ίοπε) (οἱ. Ῥ. 377. Πατῖπα (γο({ 5πητ ΠΤΓΟ- 
Ῥΐηις ἀϊνοτα: Ῥηοτί Ίοςο Ἱαρίτατ, Ῥίῳ νῦν ἕλκετ'» ὦ --- αἶτεο. Καὶ 
νῦν ἐφέλκετ᾽, ὦ κακοὶ» τιμᾶς» βροτοί. 

Ὑ5. ζ-- τα. [ηδίρπεπι ἆᾳ Ἱπνῖάία Ιοεά, απσπ ῥίαεβες δούσεμς Ρ. 
433 5Ο. (20. Ῥ. 1499 τεδρῖοϊτ «4εἰῑαμιω ἆε ΤΝ. Α. ΠΠ, «. 17, ᾿Λέγει 
μὲν οὖν Εὐριτίδης 'δυσώνυμον ὄντα τὸν Φθονον. --- ΝΕΙδΙ5 9» Πεῦ καὶ πότ᾽ 
οἰκεῖ 5ἱο πμὶ νἰάειωτ τεβησεπάις: 

Τί δή ποτ οἰκεῖ σώματος λαχὼν µέρος 5 

Ψογδα 11 επιοπζασπάμΙπ ν]άει, Ῥ 

Τομαῖς ἀφαιρεῖνο ἢ ποτοῖσι Φαρμάκοις 

πιοπίταπα (μῑς αά Εγίρ. ΗΠΙρρο]. Υ. 5τ6. 
Ψ5. τή --17., θεάς ἴππι 4ητο Ες ἱπάίσατα, 
Ψς. 19 --οσ, Άι] ραττο νἱτατί ο θυητης ἵπ /οὗσεο 001. Ρ. 9815 

Οε1ή. Ρ. 49ο. 39. ΝΗΠΙ ν. οἵ» πια Ιπάΐςα ΠΟΠ ε5ι ουπι νῖτο ἀοειῖσείπιο 

γοχ ὃν Ἱπτογεεγοπάα: ὡς ἄεαΠς ας ἵνα, Ἰπηςδὶ οἱετ τεπροτῖοας΄ νεΓροταπα 

Ρταετοτίεὶς {πιρεγί[αςτῖς. 
Ὑ9. ο6--- 4ο, Ῥηπῖ ἵη ι1οὔσερ (εςπεγέ Ῥ. 435. 399 τΤεςῖῃς φετῖριῖ, 

οπσπη ἵπ 10ὐ. Ογο1. Ῥ. 399. Πίο επίπι τερείτηΓ» ηυοά τεροπεπάαπι 5εσ- 

δίτ ΠΗεσι/ίΗ5 ν. 97. 
Ψς. αἱ ---23. δἷο Ἱαρππτας ἵη ΦΙοζώσο (70. Ῥ. 349. Ὠπα Πτετα ππις 

ἵῃη Ε, (60Η. 981, 91 

Τοιώνδε χρὴ Ὕυναικ) πρόσπολον ἔῶν " σς 

μ᾿ ἐῶν (οπίμς οὗῖαῖτ: Υ ἐῶν, «Ποαίῤίης, απ τεεῖε «οτηρῖε ν. 33» -- 
μεὶ κατ ὀφθαλμεὶς ἔχει. δοἆ, Υ. 3159 δεί πιβ]ῖπα, τροσπολόν σ᾿ ἐῷν. 
{οιίαθςο περᾷν Ρτοδαδίτ, ΠΠΟΠΙΟΓ νοτοις Εηγίρ. απ ΗΠρρο!. 645, 

Χρῆν ὁ᾿ εἷς γυναῖκαω πρόσπολον μὲν οὐ περᾷν. 

ὃς. 34, 35. οὗ. (65η. Ῥ. 493. 15. (01. Ρ. 353. 
9. οό, 37. (6/Πεγο Ππο ἀπεῖα Ροδίτα Ρ. 405. 19 τεετε 6ος 96- 

Ρατανϊς Ῥ. 2015 πεαῖε επίπῃ Ἰαπηρίςος τειταππειτος αάπιίδίτ Ἐτασοεαϊία. 
5. οὗ --4ο. Ιδίάεπι Ἱερυπιαν. - 
Ἡ5. 41 --ᾱδ. δες 51ρτα Πηῖτ ἀεείρηατα, 
Ὑς,. 46--- 49. Ἱ.εσιπιτ ἵπ ί0ῦ. (είΠ. Ῥ. 5119 51. Ἠϊς Ρτοῦῖ ἃ (70- 

εἰρ 5ηης ἰπιεγρο]αῦ» αιὶ ν, 47 ΡΙΟ» τοὔνεχ” ὃν σέβεν πρεπει» Ροδαῖς, πιῖ- 
πως 
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Α πας («Ἴαες, οὔνεκ εὐσεβεῖ πρέτει. 5. 48. 49. Ρτο, Μήδ ὡς --- ἀτώλε. 

σεν, Μὺ, ὡς --- ἁπωλέσῃς' ζΙπΠ ΙΕ νἱἰοσαπι: πηΒῖ, ν. 47. νῖσαπι ως 
| οἶίπι 5οσίοῖ σοιηπιοὰε Ῥο55ε, τοὔ"δικον σέβειν πρέπει. Νιπς, οοπιπιοάιπι 

αὖ Εεσιίο πιοπίτα5, ἵπ Φέοφαεο (γοΠὲ Τε. ΓΚ Ἀππο νειαπι αἰίτει 5οΓἱρ- 
απ Ἱερὶ Ρ. 55. (60η. Ρ. 90, δι, ) Πὶ5 ἵπτοι 5ο οο]]ατῖς νεισις ζωγ1ρί- 
ας σὶς τοδιϊτμοπάος ατὈίττοςς 

Κέκτησο ὁ᾽ ὀρθῶς, ἃ ν ἔχῆς, ἄνευ ψόγου» 
Καὶ σμικρᾷ σώζου», τῇ οἵκῃ ἕυνὼν ἀεί 
ἸΜήΦ᾽, ὡς κακὸς ναύκληρος» εὖ πρώξας ποτὲ» 
Ζητῶν τὰ πλείον, εἶτα πώντα γ᾿ ὠτολέσῃς. 

9. 5ο-- 54» Ὁτ Βιήρίάϊς Ἱεσυπιτ ἵπ Φιοῤσεο Θεη. ῥ. 55ο, 5ο 
(6ο. ῇἝ. εν» Ρ. 43ο. ειπεπὰανῖτ», αἴαπα οκ ΛΡ/1]ομ η Ὑ. Α. ν 
ς. 5, οσιοπάϊτ εκ Ίποπε Ρροειῖτο» (αα{ζκεγης Α. Μ. Ρ. ς. κ.. ἵπ ποτῖς αά 

Ὁ Γη21ρ. Ῥποεπῖς. ν. σόι, 5ηδρίςαΤΙ5 5ΗΠ1 Πος αὐαΤΙΙΟΓ οἰῖπι Ἶος ἴἵπ Ίοςο 
ἁταπιατῖς Ἱεοῖος: 

Ὁ ὁ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος» ἆλλ' ἐφήμερος. 
"Οράς τυράννους διά μακρῶν ἠυξημένους 
Ὡς σμικρὰ τὰ σφάλλοντα. καὶ μί ἡμέρα 
Τὸν μὲν καθεῖλεν ὑψοέθεν, τὸν ὃ ᾗρ ἄνω. 

5ἱ ἵησια 5ηδρίοίο» Πίο γετςηί συδἰαστί αριιᾶ «δοὔάσίὴ οροτίοῖ οἵ αἱἱο 1ο» 
{ωοτίπι ἶοεο Ρε: | 

Ὑπόπτερος ὁ᾽ ὁ πλοῦτος» εἷς γὰρ ἦν ποτε» 
3 3. ΄ « ΄ -. Εξ ἐλπίδων πίπτοντας ὑπτίους ὁρᾷ. 

(εις 59. ὑψόθεν» τὸν ὁ᾽ ᾗρ᾽ ἄνω» τεσῖε επιεπάατπητ Τή. 12. δι (0. 
1ης. αι Ἱερίτς αρπᾶ Ρ{µΩγεΙ. Τ. 1, Ῥ. 194. Α. αἵ ἵη Ίοςο απεπ εκ 
Ισωμηῖς [ὲ Ιβε]]ο ἆξ Ἱπεπδίρις Ίπεάϊτο εἴται Ίο «4ἰλοίμε ἵπ ο) ΟΙ. 
Ἐρίσι Ρ. 148» εν μιᾷ γάρ, (1. µία γὰρ») ὡς ἔφη τι» ἡμέρῳ (μα) Τὸν 
μὲν καθειλεν ὑψέθεν, τὸν ὁ) ᾗρ) ὄνω. ν 

Ὑς. 56 ---5ο, Πῖ5 µ5ιι 5πι Ὠϊαιτίρος ς. 11. 
Ὑς. 6ο -- 69. δυπῖ ε 0. 670. Ῥ. 461. («65Π. 58ο. 4. 6. 
Ὑ5. 62, 61 Φύ0ύ. «25Η. Ρῥ. 5632 386. (Υ0ἱ. Ρ. 467, Ότο Μὴ Άαγ« 

κεφ. Ροδυίς: 

Μηδὲ σκυθρωπὸςε Ἰσθ) ἄγαν», πρὺς τοὺς κακῶς 
/΄ 1. 

Πράσσοντας ἄνθρωπος γεγώς. 

Αἴῑιος ἴδτα «οἱ]οσατί ἁεῦιθταπί: 

. μὴ σκυθρωπὺς Ἰσή᾽ ἄγαν 
Πρὸς τοὺς κακῶς πράσσοντας ἄνθρωπος γεγώε, 

Ζ τι 
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Ψς, ός, 66, Ψεϊατ εκ Ίποπα Ίεσαπειτ ἵπ οῤσεο Όμοι. Ρ. 4685 εκ Ά 
Οσποο ἵπ ού. (επ. Ρ. 583, 586. ΑΗδΡὶ ρτοδίαπτ Ἡτ εκ Εηγιῤαΐς Λη- 

εορο διηηεῖ. : 

Ἡς, 67. 68, 6ο. ἵπ 6201. Τ]οτῖ]εσ. Ρ. 465. Ἱεσυπτατ Ὁτ εχ Τποπε: 

Ίπ οῤώσο (ετΜ. Ῥ. 583. 849» τεοῖε νε]ατ εχ Ίοπε; ετ (γοήής ἵα Εκ- 

εοτρεῖς ος Ετρ. Ῥ. 935. ΕΙΤΑΤΙΠΙ δΗµΠι οοιγοχῖε: 5ΗΠῖ αΤΕΠΙ ἵπ ἴοπε 

νο. 72ο, 731» 733» αιιοά πιοπιτ εἲ ΕΠεπέλ]ηςς 5εὰ, Ρτο νειδι ν]ςὰ- 

[ο ζο1» 
ΔΑ μὴ γένοιτο ὃ' εἴτι τυγχάνοι καχὺνν 

Άυσης Ῥταεδειτ δοσεις» 

Εἰ δ᾽ ρα συµβαίνοι τὶ δυσγερέστερον. 

ει ἵη ν. 739 νηἱσατο: εἰσβλέψαι πιεις ἐμβλέψαι» 

ο Ες ὄμματ' εὔνου Φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ. δ. 

αυοά Ρ/ηήαγοίης αάβτπιατ, Ὀἱ5' πηίπχαπα Ίος Ώσας 5εΠατίο Ἐ. Π, Ρ. 49. 
Ρ. Ῥ. 6ο. Α, οι ας νοςε νἰπατα Ἱεαίτς ἵπ Φεᾖοί. αἆ Ρήμάαγὶ Ἰνεπι.. 
μαι, σα 

9, 7ο -- Οὖν ἔστι λύτης ετς. --- 74. Ἱκερππτιτ Ιδιάεπι αριά ὦμ6.- 
ἔπειῃς πες ἴαππεπ Ιπάίσατυτ» οκ. Ίποπε Ῥετίτο». δεά ἵπ Ηΐ5: 

οΟς τις δὲ ταύτῃ τῇ γόσω (1ά οσι τῇ λύπη) ἔυνὼν ὧνὴρ 
Μόνος ταράσσει καὶ γαληνίζει Φρένα» 
Παραυτὰ ὁ᾿ ἡσθεὶς ὕστερον στένει διπλᾶ.- 

εἰθπα Ίατοι:- οἩσ οπίπι ἀῑσετετητ αῖς {4/0 εοἶως αεσγοίᾶμς 11Ωἷ6, οἶνο εο{Ώς: 

2 ζανε ΠΕΠΙΕΙΗ ία πηη(ιιε Σέάσγε» «3Ἠδα πα]]α Ῥοτοτῖτ οχοορίτατῖ: (ες- 

μεγὶ ποδὶς οοπὶθετηχάπα εχλήσαῖτ (γοιἠμ Ρτο νυ]δατα Ιεσιίοπε, μεθ ἦν τα”- 

ράσσει».--- σῖο ἴαεῖ]ε οοτὶσεπάα : Ξ 

Ὃς τις 
Μέθη τοράσσει κοὺ γαληνίζει Φρέναν 
Παραυτίχ” ἡσθεὶς ὕστερον στένει διτλᾶς- 

Μέθη ἀπΌίο νασατ». εΖΓΙΕΙά/ε. 5ἲνε γέπος ΝΙΠΟ γησώλνε, ἸΜέθη δὲ βΡεχθεὶΣ: 

τῆς ἐμῆο µή”ρὸε πόσις». Εωγὶρ. Έ]εο. Υ. 336.. απο ἕως Πδατατο 5εησ΄ σα” 

τοι ᾖ4. «4. εις ν. Ι..ν. 16, εαΏξας ηἶμΙ] ετας: οορἠ. Οεά. Έντ. ν.. 

789. ὑπερπλησᾖεὶς µέθης» νΙπο ῥ]εμής» οπὶ τὸ µεθύες ᾳποφπε ἀῑχίε πηµο” 

γῆς λυτήριον» ἴθσιο «419ΛεΠ. Π. Ῥ. 4ο. Α. αμα Εγ/ῤάες ετῖαπι Τὸ» πουσί- 

λυπον ἄμπελον Ίπ. ΒαςςΠ. ν. 771. ει Ἠηπο πίτας «5)άσημως Ἑτασίεις΄ 
τὸν ἀκεσφόρον Λύπης --- ἄμπελον, ἴριά, Αριά «4Μβεῃμ. Ῥ. 49, Β. {Υγο αριὰ 

ὠοπήμη ἵν ϱοασμώώα Ῥ. 38 
11- 
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7Ἴμο ΙΙ ἐμειμαέις φαση δή 
{ος αεσγ11ήΙπεη α ΙάεΠά «1η {γέΠΕΓ ΜΗ). 

Ῥιορίας αἆ Ρρτῖοτα Ἴ)ζοπ. 67ο. ΟΥ. νι, Ρ. 93 ο. νήφοντω ἐπιβυμεῖν µέ- 
θή:» ὡς ἁπαλλαγησόμενον τῶν συμΦορῶν. Ῥϊπειος εεῖθτα5., δσιεσίαπ οχ Τ,ο. 

σὶςο Ῥαηρειπι. 5. απαππ εκ ϱ2/9Ιεὖῤ δοβηΙέοο «4ῤῥαγαία Ραται Παιδια 
Ώσης οὐδεγναιίοπεπῃ ἀεῦεο (αν. [αῤηζομίο: Άλυτον ἄνθος ὀγίως εἰ θέλοις 
εἰπεῖν ἐπί τωος πράγματος ὃ λύπης ἀπαλλάττει, οὕτως ἂν χβήσαιο ὡς Σο» 
Φοκλῆς ἔν τῷ Διουσιακῷ Σατυρικῷ ἔπὶ οἴνου πρῶτον γευσαµένω τὸν (1,. --- 
νων τῶν» Κ.) κατὸ τὸν χορὺν Σατύρων  ΤΠόθεν ποτὲ ἄλυπον ὧδε εὗρον ἄνθος 
ἁγίας. ἵπ Ἠἱδ Φοββσς]εί αρτία5 πημῖ νἱάστειΙτ ἄὤλυτον ἄνβος μανίας" Ἱπ 
ΤταςΠἰπἰῖς οοΠῖτα», Υ. ΤοἵΖ, απο γυ]σατ; ὤκήλήητον Μανίας ἄνβος., Ἀοςοπι- 
πποάσης ΒΙΗΓΗΠΙ ἸΑνίας ἄνθος » 19ώΠάδ ο γη οοογ]ν. «4βολίομὴέ ἀσιι» 
τῆς ὀξυθυμίας τὸ ἄνθος µωία. Ἱερίτατ αραιά «1οὔσει/ῃ Ρ. 173 49. ΦΗ] 
νετο ΟταπιππατῖεΙς Ἰαηάας Εδαίαπα Βατγτίσαπι δοῤῥοσ/ἰς πάδαυαπι ΑΠΟ της - 
πποταϊαη. ἱπνεππας (ώσυζομάς απἲ ερο» πϊφὶ υδί [ἰζεγεβίο Θωχθεὶς εκ- 
Ῥ]ϊσατας µεθυσθείο. Τη τοπία νειαπα ἐς τη] δης Ιδεῖ-5αρτα Ροβδῖῖ, Ρίο 
Παρ’ οὐτὰ ὁ᾽ ἡσθεὶς, τεοερὶ (0Πεγἱ οοπἰεεαταϊη» Παραυτίχ ἡσθεὶς» ἴΗΠὰ 
απία τῷ δὲ Ἠϊς Ίοεῦ5 ποη εταῖ, τή αιία Παραυτίκα Ἰεσεῦατις οἳ αριιά 
Ττασίςο5», «4εσεῦ. δαρρ]. ν. 774, Εωγίρ. Ότ. ν. 97ο. οἳ αριιά αιιοσνίς 
Φοβίριοσες ΑιτῖςοῬ» (/εἱέεμ. νιά. ἵα αμ Βρῖοι. 1. αἆ Όοἳ. 1ν» ΙΒ] 

ΠΟΠΗ ἴἴτεπι Παραντὰ» ἵπ ΕρίδιοΙ5 ος αΕἰοί, [δηαι], αριὰ γεσον. ἴνα- 
οἰώήφέῃ. κἰπή]αδαιιο οὐνίμπι. 

Ψ». 75, 76, ἵαπ Φέοδαεο (65η. Ρ. 615.49. (οἱ. Ρ. 5ο7. αἆ Παβί]οια 
Ίποποιη ρτοῦαδΙΠτεν α πα [Τε οποίο ζ Φφίλαι γυναίκες ἀϊεππιαχ αριά ϱ)η- 
Ἰαγεᾖ. Ἱ. Ἡ» Ῥ. 566. Α. πτ Πε]επαε ν. οό5, ΠἩρροι. ν. 4794, Μεὰ. ν. 
ο14.) ἀῑςῖ, «οΏδιείαΠι Ῥταερεπε «οπ5ο]ατῖομίς Γουππίαια: 

[ 2 ; κ 1. « / Γίγνωσκε τἆνθρώπεια" μήν ὑτερωέτρως 
"λλγει” κακοῖς γὰρ οὐ σὺ πρόεκεισαι µιόνη. 

Οἱζεγο Τα5ευ]. ΠΙ. ο. 33 60190] 110 --- με ία --- «ἄερε ῥ/ο ες: Λου εἰ- 
Ὅ5ἱ ου σα: δοβήοείές Έ]ες, ν. 154. Οὔτοι σοὶ µούνᾳ » τέχνον, Άχος ἐφά- 
νή βροτῶν. Πίο 8ΕΠ1ΕΙ. 5αερίᾳς {γήῤίάος Ἠδας ε5ι Ὥπο τηίοπα: Ηίρρο]. ν. 

34 Οὔ σοι τάδ) ὼ "ναξ ἠλθε δὴ µόνῳ κακά. Λο. 892, 939, ΑΠάΤΟΙΠ, ν. 
1οή1. ἵπ Ἠεά. ν. 1οἵ7» 

Οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεξζύγης τέκνων" 
Κούφως Φέρειν χρὴ» θνητὸν ὄντα, συμφορά». 

ἨοΙῃ σοςοτάατη5» αἱ ΡΆᾳ]ωγιὴς ποπιίπε 5οΠραῖτ Βρίριοίαθ, Ἐρϊι, 1414. ἓν 
οὐ (1. ὅτι οὐ) μὰ τὸν Δία» µόνον σὺ τοιωύτης ἀπεσφάλης γυναικὸςο ἀλλ 
ὅτι καὺ ἐκείνή τοιούτου ἑστερήθη ἀνδρός. ἐπεὶ τοίνυν οὔτε πρῶτος» οὔτε μόνος 
τοιαύτή ἐχρήσω συμφορῷ., λογίζου τὰ να πράως Φέρεµ, Οἱ βεηΙ1” 

ἳ 9 τας 



αΐάσ Ἱ, Ο. Ν. ΡΙΑΤΠΙΡΙΕΣ ςΑΡΌΤΧΝΙΙ, 

τας ἵπ Ἐάῑτίοπαο Ὀ4γ μες], Ῥ. 473 ΝΕΙΣΗ5 5υπί εχ [ομῖς ἀταππαῖε, Ῥτααίες - 
Άμπο υπίςσαπι, αρπά οὐίμεεμ τεβεντΙπ ΥΠ, 178, 

Κοίλοις ἓν ἄντροις ἄλυγνος», ὥσπερ θὴρ, μόνος. ρ) 

ηαο ΓοἵδαΠ π Αιμαπιαηία ἀῑςί ροίπείηπι: /1γσίρς ἵπ απσΙπιεητο ἀταπιαεῖς 
Εαπρίάαί Εαν, «4ΜΛά/ῃάο 1 νεΠάΕΙΟΠΕ ῥεΥ ἠΠεαμίαι Πιοαγοβη 11ἱογεηε 
{1 141 ἠ1ον]εεῖέ: ἄξ Πο οΙ(ήΣ 33676 [ο 5ο ΙεΙἱρεγία η 110γε 5 
ἠεἰοε]έ» εἰ δε ετέ [αεία. Ώς ππαϊτε αἳ Πο: ἀῑνίπος Ἡοπογες αἀθριῖς, ἔμ- 
1ρίά οκ ἴποπα Υεγ:Ι15, νεὶ δοῤρβοσδίε, Ῥταεδει «Ι9Πεμάαβογαν Ἱ,ορατ. Ρτο 
ΟἨγίδι, ο. ΧΧνΙ, κὠι Ινὼ μετὰ τὴν µανίαν --- θεὸν δοξώζουσι γεγονέναε» 

Πόντου πλώνητες Λευκοβέαν ἐπώνυμο. 

καὶ τὸν ποῖδα αὐτῆς, 

Σεμνὸς Παλαίμων ναυτίλοις κεκλήσεται. 

ττοι Οοίσως Ιποπὶς πιοπηήπ]τ Επίριάσπα Ύ/αςρ. ν. 1495. δε ροὐζαείές, αχ 
πισηῖα {ΟΓ54Π {Ηγ{ἱράὲς ἵπ Τποπε., Ινὼ , ΙΠοΠ]ξ» κατὰ χόλον Ἡρας μαγεῖσαν 
ἔβῥιψεν αὐτὴν εἲς τὴν θάλασσαν, ἅμα τῷ υἱῷ αὑτῆς Μελικέρτη. ΥΕΤΙΠΙ ἴᾷ- 
ποπ, αιιοά αάάϊε εᾖοίέῶσίεο: Εὐριπίδης ὁ᾽ ἐν Μηδεία Φησὶν αὐτόχιειρα τῶν 
δύο τάίδων γενομένήνο Λεάρχου καὶ Μελικέρτου» αὐτὴν ὕστερον εἰς θώλασ- 
σον ῥψαι. αππε Ἱεραπτατ οπάεπα ἵπ ΒεΠο]!5 αά Εωγ{ρίζὲς Μεάσαπι γ. 1284: 
ἴοευπι αἀθοτίραπι Εωγίρίζςς, Ὁτ Ἱεσυπταν ἵπ (ζοἆ. Ε]οι. Ην. 

Μίαν ο) κλύω» µίων τῶν πάρος 

Γυναικῶν ἐν Φίλοις χεῖρα βαλεῖν τέκνοις» 

ρὼ μανεῖσαν ἐκ θεῶν, 60 ἡ Διὸς 
Δάμαρ γω ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλη. 

ει ραπ]ο Ρος: 

Δυοῖν δὲ παίδοι ξυνθανοῦσ᾽ ὠτόλλυται. 

ἵπ ἀϊνειοίς Ττασοεάῖς αἰαιιοιίες {ιγέρίάες ἄϊνειεον απαίοτες Γηῖτ ἵη [ᾳ- 
θυ]ΐ5 πανγαπάϊς 56η ΗπταςΣ αμοά εο ἀῑσο, πε απὶς ος ειπα πατάς αἲρα- 
πιεπτο ἵηπ ἁταιπατα Ἰνεάεπα {γρ αὐιπάεαπάο», αποᾶ απιϊααϊ Θοτίρ- 

τοτος στανἰςςαὶ Ὥοδίτο Τταδίσο τή ρπετιπτ» αποάφιιε 1 οπωπίμο ἰδιεΠ- 
ἀμπι «εΠ5εο, 

| 
91. 



ια υυοπύΜ ΡΕΑΛ ΜΠΑΤΟΜ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ., 181: 

Ἀ »ροοορουφοοοοοορροροοοοοσοοορορωοροροοοοορροροςοσοροοσοθοος 

ο ο ο ΧΣΥΙΤΙ. 

{π ἁποταπα ἁταπιαίαπι {γασπεηία, 

Έν (γεερλοπίθ φοτδι5 αζφιοί αριᾷ Φ{γαδοβαπα. ως ὧίοία, 
θαε (γεδρ/οιιέὲ5 {11 µκογ» ιἱ «4ἰγοί, «έγορο. ροογα» 
Εοέία ἀῑείωδ «4εἰίαπο, αεἰογ Γι 1γαρίομς. {Περίς ραγίεν 
ἔγιθιέαο (εγίίαγιὴ αοἰογίόι5. {λεηιοδί]οπές εἰ (οθγοπίς εν- 
Ρίαπαπέιγ ἴοσα [επὶ Πιαίίοπο. « ία Ίτασίοαο /Μοτορες, 
γετδα οϊγρλοπίϊο. ἴδμο /γαςπι. ἀγαπιαίὲο /Η1εἰαπέργες, φιᾶ7ι 

Ὦ 3εοε[εσέ ρομάετε Νερέμπιις ἑπερ]θνέέ. ΓΠἰεδίς μὲ ορἰπίο, ἆ 
τεδως /αηιαπῇ5 ἓπ Που] ἑαδα[ας γεἰαξὲς, αδαρἰεπία (Ηεἰαπίργε γε- 
Σεεία. (εετοπίς ἆσ ἔιτὲῖ δεπ{εηίῖα ἐσγερία. «δεεμπάώπι ἔιι- 
Τρ. Τέδιςδ αἀεταί Πιπαπίδ αἰφίπα ιδία {αοῖία δρεείαἰτέν, 
εί ἰαγάα φΗἱ επι, οθτία ἴαπιεπ δοεἴογιώι νἰπάεν. δέγέοίο ἐγὶ 
σαριοπίἔόω» Ῥγωάῖεῃς {επ[ία» ἐπίεγάιῶη νιαεδαίµγ απἰεροπεπίία. 
1ε νοεθ αὐθέντης ἀἰδριίαίῖο δαξᾗς νεγδοδα, ἴπ αμα 4ε ΧΧΧ 
7γταππίς «4ίμεπ., ποππιία, έμπι αἲθ Φοεγαίε α {μα ἑοίδις ι{ δἱ- 
οαγ115 ἐπίοτ/εείο. Οὐσεγραιῖο ἆε Ειτὲρίαίς Βαἰαππεάε;, διὀ εἰ 
ἐμ5δ ΡΕΥΡΟΠΑᾷ «Φοεγα({έδ αζωπιόγαίιιδε 

1. (ποςρμοητε Ιοευ1 νἱάερηπέησ Ιηνεηίςεα τγεάεεί ζην {ρλάΐς νοιεης., φπος 
Ὁ ποῦίς ήγζζο φετνανῖι νΠΙ» Ρ. 569. 5ἳ Ῥταεῖετ αἶία αιῖς οοπτυ]θῖτ ρω. 

τν», Ῥ. 95. ἐτ αες εχ Εηέ (τοαςρίνοπτα αριά [Μο Ιη: « ἱπίε 5 ο0Υ-- 
Σω 47ΦΕή: ζέφιέ αργού ὁ -- ἵα πος Εωγέρίώος ἀταπιατο., ἌἹετορος., α1ΙἩ 
«τεςρποπτες Παδιῖτ πχοτεπι ἱη[οττμπατὶδδίππαπα, ἀῑοτα ποπημ]]α βγεις 
ουρτοάϊνῖτ, Ῥρατῖτη δΐ5 Ροδίτα ΒγἨοείος Παπ, 41ος ἴαπι απτο ἀθάρτας, ΥοΓ- 
5μ5 Ἱηΐτα τεροσιτ Ρ. 529. οπαΐκίε Ί]]μο είπε «οπιζονετεία τείετοπάπῃ {τις- 
ππεπῖμπ, φποᾶ ῥταερει βΡήμισγεβς Τ. 1: Ῥ. 998. Ε. σχοτει καὶ τὴν ἓν τῇ 
τραγῳθδίῳ Μερότην» ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτὸν, ὡς Φονέα τοῦ υἱοῦ πέλεκυν ἀραμέα 
ή καὶ λέγουσαν» ᾿Ωνητέρανο [ ]ερ. ε ως. 

“Ὁσιωτέραν ] δὴ τήν) ἐγὼ δίδωµι σοι 
Πληγήν ᾿ 

Όσον ἓν τῷ θεάτρω κίνημα ποιεῖ. Όπσπι {πθοῖα Πάΐος ραταπι αρετατ ααἴᾶ 
[πτετέεςίσσει, δυυπι Ε5δε Β]απι Ασπονίε: «γῤίοιείες ἆε Ῥαδι. ς, ΧΙν» 

ω 3 ες. 



155 τ ο ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤΧΝΥΙΙΠΙ. 

« - , / τ 

ἐν τῷ Ερεσφόντι ή Ἀ]ερότη μέλλει τὺν υὓν ἀτοντείευ» ἀποχτείει δὲ οὐ, 
ἆλλ᾽ ἀνεγγώρισεν,. «Ίὔγορεμ Ότοςαπι» Αττοϊ ΠΧΟΓΕΠΙ», ἵΠ 5οεΠαπῃ ῥγοάαχίς 
{2γ{ρίζεν ἵπ Οτεροὶςς ἵπ «τοςρ]μοπῖο «Ύ{2γοβεῃ, Ἱηβοτιπῖο 58 Ιαπιεπιρηίοπις 
Ἠμ]ας Ρογδοπαπα σἱς εσῖςσε «Πδρίοος σΌαίῃ Ἀ]εχαπάνο΄ Ῥμεταεο Τμεοάοσαπα 
πςτοτεῖῃ ΓτασίομΠ1» Πῖ ΙΥΤΑΠΠΟ Ιαογγίηα» οχρτεδδετίτ: «4είαμως Ν. Η. χιν» 
ς. 4ο. Θεοὀώρου τοῦ τῆς τραγφθίας ποιήτοῦ ὁποκρμόμένου τὴν ᾿Αερόπην 

(Φοτίσεπάαπι Ῥιτο τὴν Ἡερόπην ) σφόδρα ἐμπαθῶς, ὅδε εἰς δάκρυα Εξέτε-. 
σεν. Όυπο ΠΟΠΠΗΠΠΟΜΑΠΙ αἷῑοδ.. ος υῖπαιπ εστεσίαπι /. «4. Γαὐγ]ο μη ἵ 
ΒΡΕ]. ». ἀεεδρῖτ «{εἰσΜώῃ, ΟΡΙΠΟΕ, αἀρε]]ατῖο τραγῳβδου., 536ρε Ἰμ]ς ας- 
εοτί ποὈΠἰςίπιο - ἆπτα, ΎἩα' Ττασῖσιηη οτοδϊάϊτ Ῥοδίαπι ἀεεῖσπαταπι: Ἠϊς γο- 
το τραγωδοποιὸς ἁῑςοῦατωτ. Ὁτ Πϊδιγίοπος Οοπιςί Κωμῳὸ-ὲ, Τρογῳδὸὶ νε- 
τογῖοα5 εταπι «είογες Ἰγασίοίς πεοσπτίοτε5 ετ «4είάμμδ Ἴροος Ῥοΐτας' δὶς 
ἀϊεσιε ποτ ἁπδίταγαπε. 

Ιπτεγ 9οἴοῦςς Τεασίςος ποδ!]5δίπιος Τπεοάσταπι τεςξπδεης ή μζγεζης Τ. 
Πο Ῥ. 948. Ε. βαορίις Πας πιοπήπῖε, οἴἶαπῃ ἵῃ Πολιτικοῖς περαγγέλµασι» δ. 
δτό. Ε. Πἱ5 ποτατα ἀἱσηϊδοιπιῖ: τὸν μὲν ἓν τραγῳδίᾳ πρωτθγωνιστὴν, Θεόθω- 
ϱὲν ἢ Πῶλον ὄντα., µισθωτῷ, τῷ τῷ τρίτα λέγοντεν πολλώκες Ἐπεσθαι μαὶ 
προσδιαλέγεσθαι ταπεινῶςν Ἂν Εκεῖνος ἔχη τὸ διάδηµ.» καὶ τὸ σκῆπτρον. τεδρὶ- 
εἷτ 1δί ΡήώγεΑ. Ίσειππι επ. ἆς Επ]σα Ἱιεραῖ. Ρ. 953. 8. 445. πες 
{ἱεςίο πεαιε Ἰσγίογο δατῖ, ορίποςν ΠπτοΙ]εετάπῃ: ἐν πᾶσι ὀράμασι τοῖς τρᾶ" 
γικοῖς ἐξαίρετόν ἔστιν ὥσπερ γέρας τι τοῖς τριτωγωνιστάξς» τὸ τοὺς τυράννους 
καὶ τοὺς τὸ σκῆπτρα ἔχοντας εἰσιέναι. «ΟπΙΡαΤΙΣ» τὸ τούτους (ηειηρε τοὺς 
σριταγωνιστὰς) τυράννους καὶ τὰ σκῆττρω ἔχοντας εἰσιένοι. ςοἳξ. Ρ/ωίαγεῦ. 
1 Ναπάτο Ρ. 446.5. Οἵτ απτεπι ῥρατῖο Ἆεσίς ἵπ ἜτασοεδΗς ἆαταε Εαετίης 
εογίαταπη Ῥρατίαπα αστοτῖρς ταῖς 1η δοᾖοἷς αἆ Ἡ. 1. Ιδευορέβεμίς ὁ τὰς 

θεωτρικὰς ἑστορίας συγγράψ»ς᾽ {πὶτ ἵ5. πὶ [α]]ος, «4{τεἰεβίαζες ἵη τασοάα- 
τηοπῖ, Ἠϊς «οπιπιοάᾳ «ποσθάσπι ἴσα (εογομίς ὨὈϊνϊπατίοπε ἵπ Ὁ. Οαος]]. 
Οναι, [, 1. ρ: 355. Ὁ ἐπ σετο]δες (σγαεεῖς [εγἱ ΥΙάΘΗΗΗΕ 6άεβε Εάν 
1Η οεὲ 5ο σγΗ οἱ Τε ΓΗ «Μίέ ῥοσςἲέ αἰἰ/Ιαηῖο οἶσγ]ερ { 
ὀἱσεε, θά ρε ϱΥΕΠΗΑΥΙΗΠ ΗΕ ΦΦΗΛΕΗ1ΕΓΕ» / Πε Α2Υπεεβς “ησηι 
216 ενοε]]ῶ1. ἵπ Ἠῖδ σοΐογες (6/αεεὶ ἴαπι ἀῑφρ]σιήδ5ε νἱάεπτατ «πουμίὸς 
φεπ]ρεϊςςο 5Ιςρίοο: (Ο4σογοπεπι: ἴζέ ἡῃ αειογίθες Ίγασλεῖς [εί νής, --- 
Ώαπι Οταροῖ Πιοτίπτ 4οτοΓες αἩ Τ,ατπὶ, πλ] αά τεπι πεῖεθαι ἀετεγηῖπας- 
5ο: Ίμαῖπα Ιοαᾳπεηπτος νὶάσραπι αιάἰεσαπίαιο Ἠοπιαπί: ετ Πο Ροτίας ἵπ. 
τε]]εχῖσσο (4ρεγο νιἀοδίτας Ἱεσεπί Τιδευ]. 1, ς. 44. ἆε ΟΕ. 1, ς. 31. 
Οτατοτ. ο. 1. Ταασίσος αοἴοτες ἀεείσηατὶ ποη Οοπῄήςος πιοπειταπί ετ νετ- 
ἵνα Πεμ Πεηές, ἡἰωσγοοὲ, ος. Ἱρσίας5 (εεγομίδ, πΟἩ νῖτας αποτϊάίαπαθ 
ερεσιίο» 5εά Ττασοσάίαε «οπβιΏα απασπίβσσπτίας., ἵττπππαμα Ίοεμπι ΡΓαθ- 
τος αἷία 17. 7 α]εείης αἀλϊριαϊτ ἵα οιας ράσο. αἆ Γάήβος). Ρ. 9039 994. 
οοπξ. /. δ. Εγοπονέ Οὔσειν. Ίπ δετῖρι,. Εείες. ς. 55, Ρ. 955. εἴ /0. 
Φαγίον ἵα Πεῃοβή. Ἑ. Ἡ, Ῥ. 354 

ΝΙΦΙ ποδί5 ἵα Ἶος δετίρεπάἰ Ρεποιο Πβεήπιο επιαπδοτίρας ε5δε Ἱῖ- 
σον 



Δ 

6 

Ἱν ΡυοΚΌΜ ΡΚΑΜΑΤΟΜ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ. 8 
εστίας. Ίδια πἰπιίμηι αδίτα {πῖοτος αἩ Ες ἵπ Ὁτοςρ]οπιο Μεχορο. οιι- 
Ίη5 αἆ Ῥοϊγρποπιαπι ἀῑειια, Οπίςϊς απθφῖς νοκαταη, εστοσίεα. τπειμβ 

«. (εἰς. Ν. ΔΑ. ΥΠ. 6. 9 

Εἰ γάρ σ᾿ ἔμελλεν, ὧς σὺ Φῇε, κτείνειν πόσι»ν. 
Χρῆν -μαὶ σὲ µέλλεμ» ἕως χρόνος δήθεν παρῆν. 

ΏΌυας Ότονα» αἲϊεςί νι]σαεῖς Χρὴ -- ει ὧς' Ῥορμῖαιε Χρῆν» 6τ ἕως» Ίος 
[ΙΠΟΣ ἵπ παπα Αγ Π]αΡαι. σοπιναπεπάπα ρτοπυποἰαποῖ: 1 Φρύε 
εἐδεζγε «εζπογας α΄ εώεάε, δέ 6 {ΗΡΙ φοἰέορί ἡ]ήμά ο ερεοί απο’ 
ἵτατος» απος [ης οοΜΡΙΗΗΠΗ εχδεφιί ασ ΡτεάεΓετΗΣ: ΙΠΙΓΟΓ: αὖπο ἆθ 
(Οταςςῖς. ὡς χ2ύνο: φῆθεν παρῆν». Πωατῖπα. Γεσοῖτ γἱσ΄ Ο]ατ, ο οκ ο {10/3 
ε9δοΙ ο/)Η1110 1δὲ «σ[ιμωγα. .α 

Ἐηηκάσπα. ΝΊετορες αἆ Ραΐγεπη, ΟΥρδε[υπα ατσιΠπΕεΠΙαΤΙΟΠΕΠΙ εκ {1 πο” 
55 Οπαδρµοπῖα», Ριοραρίμτει Εμηρίάεο:, ἀεάῑς «ήμοίον Γδετοτίσοτυπη αἆ 
Πετεπῃη. Π.. ς.. 949, - 

1μωγία αὖε το α[Πεῖο ἐπλσηα, ῥ622/ 5 
ΊΝάΗ.- σὲ ἠΗηῤγοδΗ (ΟΡΜΟ ΙΕ επ Ιμονεγῶς.. 
6 τηε ᾖμίο οεαδας ΙΙ] 5ὐη επ ῥροδίς». 
ϐν παει ἐπνΙέηε {ην εοσῖς {1ηφ/οε 

Βηρετευηῖ» ῬΓαΕΙΕΓ ΟΕΙΟΓΟΣ» απίπαΕ γετους Πέ, αὐἷδας ᾳπητπος Εαν]. 
Ῥϊάεος., νειρυπι ἆε νετδο ΡτορεπιοάΙή » εχρτεςεῖτ, -- Εταιῖς νίάηαο 5εσ]μβ: 
5υ η εχεισαπεῖς Ροἱγρμοπαίς, ως 5η5ρίσος» νεα δητ, αἴπε ποὺ» ο (τρ. 
Όμοπις ἀθάῖτ Φεᾖο. ἵπ ΕΙ. Μεὰ ν. ὃς. 

Ἐκεῖνο γὰρ πέπονθ’ν ὅπερ πάντες βροτοὶ 
Φιλῶν μάλιστ᾽ ἐμαυτὸν οὐκ αἰσχύνομαι. 

Ύποπι εεπτεπιῖαπ 7ε/ογίης ατερίτ Ψ. Τ, Χιν, ςἙ. 6, εὔπι αἰπή]οὴς ἁῑςιῖς 
σοιπρατανΙτ «αίάΚέγ. ἵπ 1Η. «Πο. χα. 4. 
Ώιο ΤΕΠΕΙΗ ατείπρασα 6 Πασπιεηίς ἁγαηνα τἶς Ἠε]απῖρρες: ἅος, (11) 

πεφυμτας.. οτάίπο τεμίμπα Ῥοδυτ Φ0ήορίη5: 

εἶ δὲ παρθένος. 
Φβαρεῖσά γ΄ ἐξέθηκέ τις τὸ παιδία» 

βεήυη εκ Π/0Ηγ5. Πωλο. Άι ἨΠειο, Ῥ. 193. ἴ]μο Ὦήομγείο, νο 
επἰοµπαε «επιπῃ ». «Σοπίρτα οοπιραταπί αἆ Ρ. τὸ, τί γἰάειως ο 
Φαἴτοιη Ἐταρίσα ἀῑκίσε ἸΜΠεἰαπῖρρος. 

εἴ. δὲ παρθένου 
ἂἡ . 

Φθαρεῖσά γ΄ ἐξέθηνεν εἰς βουφόρβια. 
. /. / / 

(Φῤβουμένη τὸν πατέρα» σὺ δράσει, ένο» 



{δή τ,. 6. ν. ΡΙΑΤΗΙΡΕς οΑΡύΤΣΧΝΙΙΙ᾽ 

Ἡΐς οοπρείς Οἶατ. Τουβίωηι νἱάί Ἐμπεπά. ἵπ δή. Ἡτ. Ρ. οἱ» Εμπρίάεα ραῖ- 4 
Ίο αἳῖτογ οοπ5ττμίς5α. : 

Οπος εχ ἹΝεριμπο «οποοροσατ ἵπβιωτος {Πτεσ΄ ΑΓΙποηῖα ροσύεἵας Με]απίρρες 

Ίπῖθγ ναςσᾳ5 Τοβοτῖο 5εα]το Ραΐετ Ριιε]ας 1}ε5/ποπῖες π]οΏίτα ογεάἰά!τ: 11ΟΥ - 

{οπι ΒΙΙοσιπ] «ας ανεττοτος» ἴδια Ρατ ἀῑκίε Ν]ε]απῖρρε. {λ/ομνε]15 Ῥ. ὃδ, 55. 

ὁ (σχηματισμὸς) τῆς Μελανίππης» τίς (Ἱερετίπι, ὅτι τὶς) τά παιδία εξέ- 

θηκεν εἰς τὼ τοῦ πατρὸς βουφόρβια. Ρ. 193. 6, κα δὲ Μελωνίππη ἔπαιδεύθή 

μὲν ὑτὸ τοῦ Ποσειδώνος ' γέγονε δὲ ταύτη παιδί ἐξέθηκε δὲ αὐτὰ εἷς τὸ 

τοῦ πατρὺς βουφόρβια" οἵο. νΙΕοδυΠ ο5ἵ ἐπαιδεύθη' ποἩ Ίοηρε τοσεάϊτ ἐπλή- 

σθή μὲν ὑπὸ τοῦ Ποσειδώνος. Ἰησοπίοσα οι ἀοοτςαιπιῖ Τοβὲὲ οοπίεετητα 

τής Ῥ. 5ο» αι Ἱερῖι ἐπαιδώθη" 1πθΟ ταΠΠΕΠ Ἰπάϊείο πε (μαοβειη απῖ- 
ἀπ ταιδοῦσα», ἵαπαΗαΠΙ Ἰηδοίεπς, αάΠϊριῖσοι «{)έοηγε5 πῖ ἴ]]α, (βουγόρ- 

βιο. νοσεπα φεινανίτ [ήρίάΐς, δἱο ετ πλησθήναι Ἀας Ἱπ τε 5ΗδΡΙςΟΓ αᾱ- 

Ηδίτα Τνασίσο ἆο ἸἈΝεριυπο, αι ρηε]]απα υἱαταια Ἱπιρ]ενετίτ κύματος 

θεοσπόρου. εὐίΠ5 γέτουσαν» ἐν Ποσειδῶνος δηλαδη», ἴεσε ΕωαιΗΙο αἀ ή 

Οά, 1, Ρ. 371 46, ἀἶκειαι ΑΙορε Εγέράος ἵπ Έεπεγοπς: . 

6ωελερεὲ ἐηῤάμς ῥομάεγε νεΠΙΕΣ ἐΥὲ., 

Ον]ζ. Ἐαδι, 1. 49. ΕΙμδάειπ ΑΛἱορος Εωπίριάεαε, α ἸΝαρίΠΠΟ» Ροδτα αι 

Όεις Ιίάϊποπα οχρίδνετατ, 56 πασ]ασῖαιῃ φὐοσταο παεο ποῦῖ5 νετρα 50Γνᾶ- 

φὶε ἵπ Οά, Φ» Ῥ. 749. 6» εππρ]οίταιε 5υα ΡεγνεπηΣῖα, 

Πλήσας δὲ νηδὺν οὐδ ὄναρ κατ᾽ οὐ ῥρένη» 
Φίλοις ἔδειξεν εὗτόν. 

ςιητ οἴἶαπι νοςες Ελπρίάθας βουφορβὺς» βουφορΏεῖν, βουφόρβια, ἵα Τρ» 
π Τατ. ν. 937. Λἱςα. ν. ὁ, ν. 1091. 

Αἰταγπη ἁταππαιίς ἈΠε]απίρρες {ΠαρΠΙΕΠΙΙΠΙ σεποσίς ε5ι ἀῑνειςίσεϊπιί» απο 

εορίεπείας οἰνίου ποῃ να]άε Πποιποδας. 5ΡεςΙππεη Ριαεραῖτ Βαγίρίάες. 

Αιτίζςη ποσα Ρίεῦεπῃ απ] ἴδα «οητίπεδατ ευρειδητίο» αα ογεάε- σ 

Ὅρπτ Ίπιθς Ἰοιπίπος οσι]ῖ5 Ππιαπῖς Πος 5ροοταδί]ᾳ5 νειδαί ΓεΓΙΠά Ιαιιάα- 

μπα ἵπδροστοτος» 5οεἱεταππαμο δρεεταπῖοςς 6τ ν]πάϊσος, αὶ 4μαενε δο- 

ποτΙπα πια]ογΗπ]ς ποπηίπα τείετεητ αἆ 5πππι Ίπιρεγαοτε Τον 

ουῖς «πεααα ταδα]ῖς ἰπροηρεπάα, Οἱ Ῥποίοραπι αρίε ἵπ Ρ/σηζὲ Ἠάςη» 

τε Ατειης ν. 13 

Οι Γαλνας [ος [λεν {ες ῤηιοπή]ς 
Ρειώπὲς φήφε ἐπ γε αὐίηγαί ῥδειΙώΡΗς 
Σογιζη γε[εγ ες Ποηίηα ἐπεογέρίώ σα «Ι0νΕΠΙ. 

σ. 91: 
Άομος η αἷ]ίς ἐαζιίς εκσοἰρἰος ᾖᾳῦ91. 

Ώυπι ποπιπα ἔαςῖααις Ποιπίπαπι ἵηπ ταρη]α5 ἱηορηδί οπσαραῖ Παρίτος, 
ῑν 



Ιν ΡΟΟΠὕΜ ΡΔΑΜΑΤΟΜ ΓΠΛΟΜΕΝΤΑ; τς 

Α «Πείεις Π]η ἀπογράφεσθαι. νἱὰ. ἵα ΕεΥΟΟΙΟΡΗΗΣ α πι ποϊαῖα Ῥ. 49ο, εἵ 
Οἶατ. /ο. «4πρ. Έγπερο η (ή, Ἡ. (Έστε, ν. 47. δεᾷ Ῥατε οριῖ- 
πας ΆΊαχ. τατάας αἆ νἰπαϊεταπα, ποπ πὶςϊι 5εε]επρι οοπἀιρ]σατῖ, ἵἴα- 
Ὅμ]ας ας 5ηα5 Ῥε]]σεας ενο]νερατ: ας πιεπίε εΠδρίςος “4ετογ η 
αἩαπινε Ἔσαρίειπι γετετεπι 5οΓἱροίςε 5εΠαταΠ» αι υἷπ ουτηυίς Ρίο- 
γοτδῇ, 

Ὁ «Ζεὺς κατεῖδε χρόνιο εἷς τὰς δι θέραο" 

Ὄοστεα Ρρε]Ηδας ριρῖ]]ατες ετ οτος 5ηκίτπεγηπτ: ἆᾳ {εστα νεγαςῖ ΡΓονὲι- 
Ὀΐμπα Ἠαδετ ᾖ.1οἱσης ἂε Ίετο. Ὁσπά. Τ. 1, Ῥ. 667. ἔν τῶν Διὸς δέλτων 
ὁ µάρτυ.. ος νε]ατ ρορυ]αε ΠΡππεπωπ [αγρών ῬΠΙοσορΗα τεῖεςῖε 
Με]απΊρρε ἵπ «δέοθαεὶ Ἐκεετριῖς 4ε Βεγ, Ίνα, Ο70Η. Ρ. 151; 

Ἀοκεῖτε, πηδᾶν τἀδικήματ᾽ εἷς θεοὺς 
Ρ Πτεροῖσι, κἄτειτ) ἓν Διὸς δέλτων πτυχαῖς 

Γράφει τη᾽ αὐτὰ, Ζῆνα ὁ, εἰσορῶντώ νι» 
Θνητοῖς δικάζευ 

ασπε Ργοχῖπια 5ο(αΠΠΓΗΣ» 
οὐ ὅπως ἂν οὗρανὸς» 

Διὸς γράφοντος τὰς ϱροτῶν ἁμαρτίας» 
Ἐξαρκέσειεν 

οοπηρασασῖ ΡοδδίΠ: ΕἨπα Ες αριά Αιιοτοσεια ΡΗΙἱοραιτίάϊ5 (Γωείαη. Τ. πι) ῥ.- 
6ο ν. 98. πολλούς γε γραφέας Φῆς ἓν τῷ οὐρανῷ», ὡς ὥπαντα ὠπογράφε- 
σθ.... ἀϊκετατ Ιρ]άεπι ΤπΙεΡΠΟΠ Ρ.599, ἔστιν ἓν οὐρανῷ βλέπων δικαίους τε κὀρδί- 
κους» και ε’ [βέβλοις τὰς πράξειε ἀπογραφόμενος. Ἠπες 4Πεπῃ Ἴπ ΗΠΕΠΙ 5ετίρ- 
τα οἵπτ Ἠσπίπεπι Ίατοι. ΊΝες {απιεΠ Ἱπρίας ορϊπίοπες ἴπ νη]σιῃς 5εΓοΓο Υο-. 

Ὁ Ταῖτ Εγ]ρίάεςς 5εὰ αἰια ππεηῖε 5αβίεΏῖος εἴ αΠπιοςε (Ἴρᾳγο φοπῖρδῖτ ναι, ἵη 1, 
Ρίδοη. ς. 9ο: Γ/ο/1)6 --- ῥωίζγε, --- Ἡὲ 1 σερ γάείλς, 0111185 ε0εσε]εγα- 
105 ἱηβαίνῳ «λδεογπ {εΥγεγὲ {ηγίώγα {αεζν αγζεμείδς: ο φις 
{παν εαώή σείμως» δΙΗΗ Φε], στά «άαοία -σ «αΠὶίαίε ασ Ίπέη/Ε 
«εμγδαί: σε σ{ ἐηβίοΓΗ2Η [1ήσε, ᾖπε [ήηηάαε, σε [αοον. Ἱοταπα» ιζ 
οΡίποξ, τεοοτάαϊας (Οωήποιίζη. Ὠεείαπι. οσσχΙν», Ῥ. 653, ΠΟΠ ΕΠΠΙΘΗ «οἳ- 
πε «αηδα Ἱταάτιπι Ῥυῖαὶ. εὐδ, «ί αφ ες ΓΙΗΗέ δες, Ἰωγὴς 
ασ αγ1, εἰ Ρε Μοἱω1 οΥὔε ασ: 1 ΠΟΙΗΙΠά, Ἱποπῖτ, Πο ΗΙ{α κἰέ (5ὶο 
φογ]θοπάυπα», οὐ, είς αεῖας πεππρε,) μὲ αὐφιά [αὐμ]σε α[Πησῶμε, αὖ 
«]ζμο {116 εκεηηρίο ἰσίᾷ εκβεγμεπίῶ γεπεγίη. ᾿Ταδαίαν ἵπ οοε]ο Πς- 
τα τερε]]εῃπς {ηγ1ρίάσς, δταταῖτ ἴπππσα τεῬας Ἠπιαπίς Τη5ετίαπι αάεσςα 
{αείποτυπα «Ρρεςτατῖσοπα, αἴπα, ΠποταΠαπι οσυ]ῖ πο; Πὶςί πιοπτίς 5Ρρος- 
ταὈ]]]5. οπηπία νἱάρτεϊ» εἴ, τποῖτο Ἱεπτοφιιε 6ῖςδδα 5ες[εταῖο 560 ΠΠΤα 9 

Ἆα Ρος- 



196 Ἡ, ο. ν. ΡΙΑΤΕΙΡΠΣ ϱΑρυΤτ ΧνΥΙΠΙ. 

Ῥοσπας ἴπάεΙΠ στανίωτο ταγάΙτατΘΠΙ παπι οοἵπρεηδαζεῖ, Ώμπς {ρδιΐπ 1ος. 
ασεπι (ταοῖανί», δἷς εἰαμάίτ Μεἰαπίρρε: 

ἀλλ᾽ ἡ Δίκη 
Ἐνταῦθα ποῦ ἶστιν ἐγγὺς» εἶ βούλεσθ' ὁρῶν.. 

αἴα] ἵπ Πῖς ππο αιἰάσπι ο επάϊε: αᾳ:ο5 επίπι αἱ]οαϊππεα ΡΕΠΠΙΗΠ, Δοπεῖτε» 
ΛοΙΙο ῥιίῶγε, νεὶ ΓιαΙίσπε Ροῦι5» --- αἆ εοδάεπι ππης, εἰ, Ἱπαπῖτς 
ούλεσθ’ ὁρῶν" οἱ νι/1ἷς Ἠ]απι, οοιη]ῖ Πεπιρε πιαπεῖ, ἐμίμεκέ, ο ῥγάε- 
56ης αἆθθσο ἀερτεπεπάειις /ω911ἱᾳ:. ΙΠβεπΠίοδε: ἵππιεῃ αππίσις. απἰἆαπι πιεις 
εοπσείο Τ6ΠΙΑΡΑΙ. εἰ κούκ ἔσθ ὁρᾶν"' Ρτοίετεῃς οκ 10ύ. Ἐε]. 08. Ρ. 153. 
νείσαπι Ορᾷς Δίκην ἄναυδαν οὐχ. ὁρωμένην' οἳ εχΧ Ρ. 197, Ἡ 3’ ἐγγύς 
ἔστιω" οὐχ ὁρωμένη δ) ὁρᾷ" δες μηρό, «Ιεροί 5ηπῖ Ρρτίοῖτα αρυἀ 
Τλευβ]η]. αᾱ- ιο]. 1. Ῥ. 556. 

Ώο [αφετία ἀῑνίηα, τατάα. . σοτία ἵαπποι, 5οεἵετιπι νἰπάϊἰσα, Ἰοοεις ασε 
ξΕωγίρίάς ο Ῥειάϊτο ἆπαιαῖτε Ρρετεστερίᾳ»5 αριά Ρήμαγεῦ. ἆε Βετα ἵνι- Ὦ 
πηηϊς νἱπάϊεῖα Ῥ. 549. Α. εἲ δ{οζσει/η Εα]. (4Υ08, Ρ. 191. 193. Πἱ5 ἵπ- 
το; 9ο «οἰ]ατῖδ οοιπρεπάμ5, ει {οτε νεισυ Βγίρίς, αἰἰθί Ίεειο. εἰς 
αὐσεπάυδ: 

Οὔ τοι προσελθοῦσ) ἡ Δίκη σὲ» μὴ τβέσῃεο 
Παΐσει πρὸς ἧπαρ» οὐδὲ τῶν. ἄλλων βροτῶν 
Τὸν ἄδικον' ἀλλὰ σῖγαω, καὶ [βραδεῖ ποδὸ 
Στείχουσα µάρπτει τοὺς κακοὺς ἀεὶ (ροτῶν». 
Ὅταν σχολὴν ὤγευσα τυγχάνη». Δίκη. 

Έως ροτύποι εἶαπῃ» αἰππι Ίπ. αδαα αἀδρίσις, ἴπ Ότεειε νοιεή» 420. 

Μέλλει΄ τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ. τοιοῦτον Φύσει. ἳ 

ἆς Όεο ξωγέρίάες Του. ν. 887. 

πάντα γὰρ}, ὃν ἀψόφου 
Ῥμίΐνων κελεύθου». κατὰ δίκην τὰ θνήτ᾽ ὤγεις.. 

Ἕπγο «σηίεεεεΠ{6Ι ΕΕΙΕΣΓΗΠΟ 
Ώετεγ2έ βεῖε Ῥοεμά. οπαάο. 

{Ώγαε. αι. Οἆ. Ἡ. 95. 

δέγα ἐώῶμεη 1ο) Ῥοεμα νομήέ ῥεζμε, 

Ἰνληή].τ. Εὶ κ. 4. βραδεῖ ποδὶ, νεὶ 3 ἀψόφου κελεύθου. Τλεμι]ο {ε- 
εἶτοι Εληήρίάσα τοσεϊταῖτ. 0. Τουβίως Ἐπηεπᾶ. ἴα διά. αἆ Δίμης ὀφθάλμός, 

ονο]. ἱοσυ1η Ἰδοδτοί εχρτεσδῖτ, απεπι αραιά ΤήευΡήΙ]ωηι «4μοςΛέῃ. Τηεση. 
Ομίεν. πι απποπάανίτ Ἡν κ 1, 6. 4. Νειραπ Ῥτονειβία]εια ος νγαὶρί 
ωίτασι. Ῥταθδει θέσο. {1βΙΥ. .ρ. 970» 

᾿Οψὲ Θεῶν ἀλέουσι μύλοι» ἀλέουσι δὲ λεπτά. 
τη 



Ιπ. ΡΌΟΚΟΜ ΡΠΑΜΑΤΟΜ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ. 187 

Α Τη ο οσεὶ Ἱαιάπο Τί. οἷο νυὶσανίτ ῥεπηης εκ «ο. 249. πρι Ἠ9. 
Σαρ ο ρετάτα Τταροσάϊα νειςη5 Ρ. 195) 

Συγγνώµονάς τοι τοὺς θεοὺς εἶναι δοκεῖ» 
Ὅταν τις ὄρκω θάνατον ἐκφυγεῖν θέλΗ» 
ΗΕ. δεσμὸν» ἢ βίαια πολεµίων κακὰν 
ἨἩ παισὶν αὐθένταισι κοινωνῇ δόµων " 
Η τ) ἄρα θνητῶν εἰσὶν ὠσυνετώτέροιν 
Η τὀπιεική πρόσθεν ἡγοῦνται δίκη». 

Ἠοί!πῃ ος ῬΡτίοτος ἵωπιοπ Ίαπ Ώτο Ἰοσεδαπτης ραπ]σ α [τος οοΏρεῖ. ἵπ- 
Φ/οδαεὶ Εἰοηὶ. (60π. Ρ. 197. 937. σος. Ῥ. 199. Εῖης οχοετρεί ἵπτες 4”: 
25. Ῥ. 597. 1095 οὐίους ττες τεῄαιος αἀΠςἰεπάος Γεια πιοπηῖτ ρ. 
194. δ. ετ επι  ἴδιῖ νοῖδας αἴποςεε ερ», πρι εειτο τεἰφμίς ἴἵπ- 
Πιτ Π]επάοξα: αχ αΠππτο απαα Τμαῖπα {εεῖς (ο, ῥεἱ εζ «οηλέηίς 

Ῥ εί ο ος ῥμογὶ ᾖαζοΜέ, πμΠαπι αἀάπήτεαπε ή αασοπιπιοᾷαπα 5επῖεῃ- 
παπα: «οττῖσεῃς ἴστα νὶγ Οἶατ. σοπνετῖτ: «4 [1ος ἠοηηολά ας {η «οηνης /6- 
οερογδε: [44 δἵατ απ ῥάµγος ΠΙαΙ]. Ἱπτετεταςς ο ΠοπηϊοΙά!5 08. εοάεπα: 
τοσῖο., απῖ ἵπ θαἆθπι ο55ο πανῖ, Πείας αγοἰτταδαπτητ,, Έαο φετίρταπι ἢ πέ-' 
σι" Εεῖῖ ε5ι ππυτατίο ἵη }ὶ τοῖσι αὖθ. δεφπεπΏ νεα δοπΏεπάιπη Έ- 
χΙρίάεο πιοτο "Ητ’ ἄρα --- Μεπιο, Εἰ τἀπιεικῆ. δὶς ἴταααε ἴος νετσυθ 
χοβεἰεῃάος ατβΙτοΓ», . | 

Συγγνώµονάς τοι τοὺς θεοὺς εἶναι δομεῖςν 
Ὅταν τις ὅρμω θάνατον ἐκφεύγειν θέλην 
η δεσμὸν» ἢ βίαια πολεµίων κακὰν 
Ἡ τοῖσι αὐθένταισι κοιγωνῇ. δόµων» 
ΤΗτ' ἄρα θητῶν εἰσὶν ἀσυνετώτεροίν 
Ὦ] τἀτιεικῆ πρόσθεν ἡποῦνται δίκης. 

ς «οὐ ιἱς 2ΥΗΗΕ10 1101611 ενΙγῶγο ο άῑθέ, ἄπὲ εὔ 06Η εί Εγ]εδία Ζο ΙΙ ΄ς- 
Ία: σέ ον ᾖομε]ζὴς 511ὖ εοάεήῃ νέΓΦΩ1ΗΥ {εσίος ηῤεοίπε {η δέος εἶσε ῥ4- 
105 σα εοΠάομαπά/ [σε]εςὸ δέ ῥγ0/εοίο πο δη. ΠΩ ἡπίπες 5αβίέῃ- 
ές, σὲ {43 ϱἩ «έηο 1πη]ώΙ {επή{ῶίεΙ/ ὤΠΙεβοπι. Ἆϊς επῖπι ορροπαπτας 
τἀπιεκῆ τῇ δίκη», ας αδῖ ορροπῖτ ὤεζφιμζτώδεη. 11010 ἑγὶς τοὐτιεικὲς αὸ 
τὸν χάτιν τῇ ἁπλῶς δίκη», »ἶνε ποδῖει Ττασίσι5, 5εα. ααοά ετεάσγε ΙΠα[1π1, 
Φοῤλοε]ες (οὗ Ῥ]ήατο]εα Τ. Π. Ῥ. 7ό1. Ε. ἴπο]ε οπιεπάαπάα) αρυά (0. 
«εκ. Αιτοῖη. Π Ῥ. 494. 9. υΌῖ Ότοιδ, {ήάογγηιάδΗ Εογαιίορ ὥσπον": 
ὁες θεὺς, ἔιγίρ. Α]οςδ. ν. 494 ουῖη5 

Ραμάμ” ααἲ η]ίας ἱσηπα σγα ῥΥζεῖς, 

Ῥγοβεγ1. 1ν. ΕΙ. χι, ο» : ῄ 
οὔτε τοὐπιεικὲς», οὔτε τὶν χάρω 

Ἠιδει" µόνον ὃ) ἔστεργε τὴν ἁπλῶς δίκη», 
ά Λας εῖς 



τς ι ο τσ ὈΙΑταΙπΕς σαλρυτανΙ]! 

αἴς Ολο Ὀιισθηρίς, Ἰηδετίάς χἰσίάαα ςαἰσ]]ες, ἁῑσίταγ τὸ περὶ τὸν δικαιοτύννν α 
ἀτενὲς. καὶ ὤκωμπτον εἰς ἐτιείκειαν καὶ χάριν» ὑτειηγατηκὼς., ΡΙΗάΥΕΠο Ἔ. 
τ, Ρ. 7όι. Ρ. Έται πιο Ὀοπί Βερὶς πο ἱμάϊοί5 Ρεισοπα ἀἰσηίας ϱο επιεικὲς 
δίκαιον, τὴν αὐστηρὰν τῶν νόμων Φωνὴν παραμυθούµ. ν»Υ. Ννϊασϊιταῖδης Ργιάσ- 

τογ, πεηιθ ἵπίει Οπαςςος ἔαδιτα, σοπηππεΠάαΗπη α δοβαίγο δοδαεὶ Ῥ. 314. 
5. εἵ εἰησάσιπ {)ἱοίοσεπί Ρ. 3315 45. Βεχ Όομις ἁῑςῖτας ΕΙΙΗΓΗΦ. ὀίκαιος τε 

ὢν. καὶ ἐπιεικὴς καὶ εὐγνώμων εἳ ν. 54. ὦ ἔπιείκμα καὶ εὐγνωμοσύνα πά- 

ῥρεδροί τινες ----τᾶς δικαιοσύνας», ἆ μὲν τὸ ὠπότομον τᾶς βλάβας µαλθαίνοι- 

σα, ᾧ δὲ τοῖς ἐπὶ ποσὸν ἀμπλακίσκουσι συγγνώµας ἀπομερίζουσα. ϱηΠΙάΕΙΠι 
πὰΕΙοΠσΙ1 ῥΓοβαδαπε »οοταῖος, Γ/αὴο. «4γἱεεοίείες:- Πίο νετο Γεῖπιε 1ου αἱ τα 
Ῥθΐ5οπας. 5οινίεης ᾖΕωγέῤίάςς, τπτ ΄Ῥοσίοα 5ο]εσαπε Φτοῖςί» 5ΗΗΠΙ δαρίεηίεΠι 
επιεικῆ 95956 Πθραπῖος. θεά, ΠοδΙΤΘ Πο5 πιοάμ]ο ππετίεητες» πίτας ροτίς 
ΙεοιίοπΙ(η. ναγίεῖαῖτες ΡαδεφΒαΙπῶς.. δορεπάππι- οεΠδιΗ : 

5 ελα - κ 7 ΄ ΗἨτ) ἄρο θνητῶν εἰσὶν ἀσυνετώτεροι ». 
Εἰ τἀπιεικῆ πρόσθεν ἡγοῦντάι δίκης. 

υΠΠΦΠ8. ος. Π1ρίάΐν πιοίς» ὧε απο πομπμ]]α φοτῖρεα πι 1 Ἠπης Ἰα». 
επι ΠΠρρο!.-ν. 48ο. 

ἸἨτ) ἄρά Υ᾿ ὀψέ γ᾿ ἄνδρες ἔξεύροιεν. ἂν». 
3: Ν ” "νε 

Εἰ μὴ γυναῖκες μηχανᾶς εὑρήσομεν. 

Ῥιο Οὗτ᾽ ἄρ, 1ρ]ρ. απ. Απ, Ίοςο ποδιῖ. ἰππί]πιο. σοτθεπάσπα ρυίς 
ν. 1189; 

τἨτ” ἂρ᾽ ἀσυνέτους τοὺς θεοὺς ἡγοίμεθ᾽ ἂν». 
Εἰ τοῖσω αὐθένταισιν εὖ Φρονήσοµεγ.. 

αἰώπιαπα νοιδπ νἰήοδιπι ατρίττοτ: εὔφρονες γένομτ, πἩτ ἰπιῖ]ε απἰάρίαπ». 

Δά Ώεος το[ογοπάΙΠ1» 56ΠδΗ5 Ἰοεί Ροριιµ]ατε νἱάσταῖ, οὐ «οπΙΠΙΟάΜΠΙ ΡΙ46- 

δει. αιιοά' Ερίάΐς. νειδα΄ ρταεσεάεπιῖ τετ! : ν 

ὪἨ τοῖσιν αὐθένταισι κορωνῇ δόµωγ. 

Τομ μ], δετπόται, 8ὲ αὐτονόμοι», απῖθας Ποσδας αὐτοδικεῖν ». αμοιογέσ 

εεῖαπῃ, τοςςητίοσίθᾳς οὐθέντοι ἀῑεεβαπτΗγ 6ς σύθεντειν " νεῖοτίρις Ι5είς Αιτῖςί5 

οἱ βούεητο τεραδ]ῖσα Ὁταεσοτυπα γἰρυεγαπε, Ὁτ εαι]άεπι ΡυῖΟ»΄ ΠΗΡΩΠΑΠΗ 5’ 

Πΐς νεὶ ευῖ. ναί αἱίογμ. ἠήγέκ/εοίαγες. «θένται νοςαῦαπίαΓ: 1οευπ Εγ1ρέ- 

ας, απϊ Ροτιετατ οὈππονοςί ». ( νίά, Οὔρειν. ΝΗδοε]]. ν» 1» Ρ. 199. εἴ ο. 

«δονη] πά Εεργεᾖ. ἵπ Αὐθέντης ). απιοπὰανῖε αστορίης Οεἰσας /ε. Ἠαγ- 

Ἰαμάως ἵπ δρ. «Εγ{ῤ. ν. 445. Ἡεεῖε Τόμας ΠἩΗ. ἵπ ν. Δεσποτεία» --- 

Αυὐθεντί», Ἰπαμῖτ, παρ οὐδενὶ τῶν δοκίµων ῥήτόρων εὕρηται ἔτὶ τοῦ τῆς δε- 

στοτεί»: ὀνόμτος' --- τὸ γὰρ Αὐθέντης οἱ παλαιοὶ ἐπὶ τοῦ Φονέως τάττου- 

σιῳ. 9οὰ πο Ίος οιἰάθιη 56ης νετοῖδας. Ατηοῖς ναῖάε νος {π]τ {τεαοητα- 
τα 

σσ 
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ἆ τα, 5ἳ Όδης Πηςηα]Πϊ, ΠΗΠΩΠΑΙΗ, ααμίθίτα /οο5εήεμ, πυπαυαπα Γποογα δὴ» σὲ 
ἐρεῖι ἐΠ{ϱΗ/ερίΦΓΕΙΗ ἴτεηΠεῃτει πρρεΙαπ 5 αὐτόχειρα. πΗτος αάεοαιο να]- 
βατα ποὺί5.ἵη Εωγῥοςγαἰἰοπίν- 1εχ. Αὐθέντηε, ὁ αὐτόχειρ» ἢ ὁ αὐτὸν ἀναιρῶν" 
διὸ παρ) Ἱσοκράτει αὐθεντης" Μαϊ]επι. 5εγἱρδίδδει ης γετίοτα» Δὐβέντηςν ὁ 
ἀὐτόχειρ, ἢ ἑαυτὸν ἀναιρῶνς τρ. ᾿Αντεϕῶντι" διὸ παρὰ Σοφοκλεῖο αἷ- 
τοέντης. «θεία, ἵοσιο Ρ/γΗἱεᾖο ἵπ5δορΗἩ. ΑΡρρατ. Σοφομλῆς λύσας τοὔνομα αὐ- 
τοέντης εἶπεν. «οπξ. [ή9/{ῥ. Π.Ε. Ῥ 997. 3. 5εά Ίο Τα Ἱπτεγίεστουος 
αὐτοέντας ἀῑεῖτ Οεά.. Έντ. ν, το7. Ότι. οταἵοτητα «4Π1ἱβΛομ τὸν αὐτόχειρὰ 
ρίας ειπε] ἀῑχίς, μὐθέντη»' ομὶ Ἆος ἱρειαπι τοςϊταεπάαπα Ότατ. ΥΗΙ, Ρ. 125, 44. 

Ὁ. ὀβέωδῶ μὴ οὐ µόνον τῆς χρείας τοῦ. παιδὸς ἁποστερηθῶ», ἀλλὰ καὶ αὐτὴν την . 
προκατωγνωσθέντα ὑφ᾽ ὑμῶν ἐπίδω αὐτό,. εοιτὶροπάσπα ο5ε». ἀλλὰ καὶ αὐθέν- 
την προσλαταγνωσβέντω ---- δεά εξ 2110. 10 ἠΠοίβε Η]έη νἱάζεα)ὴ ᾳ νοδὲς 
ερ Φε ΓΗ. Σ61411 5ἱ {ρο ἐΠίοηΓεοίΟγΕ”Ι: οοπίετατατ αςοιδατῖίο Ίπ 
απε Ρ. 15ο..εἴ Ρ. 123. 4. ”-- Αὐθέντης,εοάεπι 5εη5ι1 Ιεσίτυσ Ρι 193. 90. 195. 

Ῥ 4. 6. Ῥ. 1ο. 17. τεδροπάεις. αἆ ἴδια ρτίοΓα., σχετλιάζει, πουμε, µακῶς 
ὠκούει Φάσκων τὸν παῖδα εἰ αήτε ἀκτντίσως µήτε πονήσας αὐθέντης ὢν ἆτο- 
δέδεικταν’ ἵπ Πἱ5., ΡΙΟ µήτεπονήσας .Δοτίοεπάαπι ατδΊΙΓΟΙ μήτ᾽ ἐπινοήσας, 5ο]. 
ἀκοντίσαι" Ἡϊ ρ. 193: 9 ἀῑχίτ οὔτε ψ πύσαντα τοῦ ἁκοντίου, οὔτε ἐπινοήσαν- 
τα ὠνοντίσα;. Όε ᾖομμ]ελάᾳ ἵη σοποτο επιεὶ αἁΠίδιιῖτ «411Η1βΛο” Ότατ, ἂε «πξ- 
4ε Πετοάϊς ρ. 135, 31: ὁ διώκων τὴν δίκην τοῦ Φόνου ὕα μὴ ὁμωρόφιος γένη» 
ται τῷ αὐθέντῃ: 6 ζοίογ οἱ ᾖομμοίάα οιιζ εάεη επεεὲ {εί 5ἱνο σεεζεγα( 
εὐπίάσε βο/μεγείγ: Ἠος. ε5δει Ε1ΙΡΙΑ1.. μὴ --- τοῖσιν αὐθένταισι κοινωνῇ 
ὁόμω;. -«4μΗβρομες πια ρσ/εμέως ατὶσίτ ἵπ (σέ. Ἡ. Οετειῖς ν. 118. 
ποτατῖς απεάαπα αἀῑεοῖε αρροδίτα /σοοῦ. ΕΙμεγης Οὔσειν. 5. ἵη Ἐνοισ. ήαι- 
220ᾳεἱ τη», δ..--- Ὃμοά Ῥταειετεα φετὶδῖτ ΓΠακβοςγώ/ίο η ν.. Αιθέντης» 
ἀλοίση ἵπ᾽ οταῖοπο αμµαάαπι 5» ποδῖς ρετάῖτα, νοςςειη 5ἱρί αποάθη Ῥο- 
ου]ἰατὶ πιοάο» ἰδίωςς Ροδμΐδδε ἆε κκ Τγτοπηϊ, καίτοι δι ἑτέρων εἶγά- 
ζοντο τοὺς Φόνους " αττεπάεπτῖ πεπηϊπϊ παίτιπα γἱάρυίτατ. ᾿Αὐβέντωις ῥέγος- 

ο «0-5 6ἳ σἰοσγ]),. ἀῑεῖ Ῥοτεταπτ. ηπῖ Ῥετ εατη]βοες 5ος τος «επίεπος οἶνες 
Ίπιτο Ραµςο5 Ίπεηδες ε πποάίο »μππΙεταητ: ορ: οπῖπι. ὤΜοίογές Πο 
πηίπας Βπετηπες ϱΠα1η 5ἱ συἷς.ἴρ5ί πιαπίρας Ραΐταδδζητ, Γζεγῶςή. ἵη- Λ]]οσοτ. 
1016. Ῥ. 434. οἱ νοµοθέται, Ιπουῖτ, τοὺς. πατρατύττως χειροκοτοῦσ:. 
Ῥουδατυπτ Βεχ, Γιραύστην κατατέµψαε.. ἀποτέμνει αὐτοῦ ( {Ας ρμομής 
σὺν κεζθολὴν,. Χεμοββομ Ἑλλ. ΠΙ, Ρ. 9293..49. απϊ ἆε Πὶς 1ρεῖς χχχ τγταηπί5 
0ῦ Ῥεισοπα (Ιεοστίτί. 1.. 1 Ιήδιοτ. (τας, ρ. 978. 91. ὀλίγευ δεῖν, αἷτ. 
φλείους ἀπεκτόατιν ᾽᾿Αθηναίων ἓν ομτὼ μσὶν. ἢ πάντες Πελοποννήσιοι, δέκα 
ἔτη πολεμοῦντες. δεευπάυπι έπεσα; ἆς Τταπαυ]]]. ο. Ἡ1. ῥ. 359 {11 {γέ- 
εε{ος εἰνέξ., οργιές» οεεἱάεγηὲ: πη]]]α αιαἀτίησεητος, /)σσση, 
{ά41γ1. νΠ. 5. απϊπίπιο πηῖ]]ε αιήπσεπτος ὠκρίτους Ἱπτεγεεοῖδσα ΠΟΠ Ιπο Ἰοσςο 
ἀἰουπτατ {εουγαιί ετ «4{εσεβίηὶς Ἠπὶς ἆᾳ. πηπα]α Τ.εσατ. Ρ. 38 15. «οπῖτα (τε- 
ἱρῃ. Ῥ. ὃσ, 3ο. 4200/51 ἵῃ Ατεορ. β. 153.56. «οπῖτα 1,οεἡ]τ. Ρ. 397.. 

Λα 8 Βό 



{φο 1. 6, Υ. ΒΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡρυτΧχν1Ι]. 

9. Βΐο π]ΠΙ] νδτασας οπιπῖα Ίοσο αἀποίακεο, ρατῖπι ἵσηταπῃ ἁθθϊσπαῖα Ὅτας- ΔΑ. 

«ορτοδης πηεῖς, Τ1. Πεπησέεγῇ. πα δομοῦ. ἵπ «4γοβή. Ῥ]αι. Ῥ. 44ο. ἢ. 
2/Γεεεἰ{ηρ. αἱ «Ὠλοάαν. δὶς. Ἐ. 1, Ρ. 649. Ὀῖ Ἠαπο Πϊστοσίαε ρασείου]απα 
αιίσετιπτ. Ὑτος αἰίαποτ Ρτϊπηατίοῦ, 41198 ῥεγςυδδοσες 15 5Ώδίμίετε, Τ6- 
«εηςαῖ /ο. Τσγίογ ν. Ο. ἵπ Εφοίσε νῖτα Ῥ. ΧΙΝΗ. --  Ἠοταπι ἀπιροτεπτὶ 
ἁοππϊπατοπί, αμαπταπῃι Ῥοτετατ, οὐ]πειατας Βοογαῖος Π]πά απἶάεπι ενασίε 
Ἱποσπάϊαπι» 5εά. 4ΠΠΟ Ῥοστ εἴεοτος Έγπαππος ἁποάεςίπιο, 4 αοάεπι ἴ5ιο 
Ῥορυίο. οπῖας ἵπτα {πεται ετ Πβετατεπι «οπίΓα ἴΥΤΑΠΠΟΣ. πτηδ., ἴπδοηδ 
αποτιὶ Επὶτ ἁαπιπατας: 4ε Βοσταῖε «Πίο (γγς. ΟΤ. ΧΙΙ, ῬΡ. 697. ΔΑ. Β. ἔν 
μὲν τῇ τυρωνίδι τῶν τριάκοντα ἔπραττε πάντα ὑπὲρ τοῦ δήμου: --- ἀλλ᾽ 
ὅμως ὑπὸ τοῦ δήμου» δι ὃν ἐκιδύνευεν, ὕστερον εὖ πράττοντοςα διαλη- 
θεὶς ὑπὸ συκοφαντῶν τινῶν, ἀπέθανεν. Ἱπ 9οσταῖεπι Ίἴαφπε Ρεῖοτες Ιδῖς 
εσίπια σἰσατῆς ἵπ Ἡδετα τεραθ]ῖσα Ἰπάϊσες Αιτσο5. εαἀεπι νοςε» απα 
τγταηπος Ίδιος {ίάς, αὐθέντας ἄἴχεται, πῖ {]]οτ, «4γηῤῥῥιςν 5εα αι 
05 εἶις ποπιίπα φογὶρεῖτ ερὶςτο]απι Χνῖ Ίπτεγ Βορτατῖσᾳδ: ἀνεχωρήσατεπάν» 
τες ἀπ᾿ ᾿Αθηνῶ» οἱ Σωκρώτους ἐρασταὶ --- δεδιότεε µή τι ἐφΦ᾽ ύμᾶε ἕλθοι τῶν 
αὐτῶν ἂν, (οτιίσο. τῶν αὐθεντᾶν. ον], πε φι]ά εἳ νοδὲς ενεπἰρὲ ὦ σἱεῶ" 
εἰ. Όυαε οπἰάεπι ἴπ ἴδᾶς Ερίριο]ϊς «4γΙςΗβῥὲ Ποπιος Ῥταείετμης, Ώουἱ- 
8 5οΏρῖαθ» ΙΧ» ΧΙ. ΧΠΙ» ΧνΙ, ΠΠ], απαηταπι πιεπήπῖς σοπτῖπεπε ἴπ" 
ἀἰσπιιι «4γἱφέρρί Ῥεϊσοπα» 5εὰ εἰάεπι Ἱπδεπριαπι Ερίιοίαα χχνῃπ», 6” 
Ίατ αά Ατοτεπ Π]]απαι ἁαταπα, αα]σπῃ ΓΙΠΙΕΗ 1πεπ]οτατ έορεῃ. ἔιζζγδ. ἵν 
84. ἵηπ οι πυ]]α 5υπε Ὠοεῖδιπὶ γνεῖσία, ἴ]απι ταπφυαπι σρυγίαπι ταῖς» 
εἷο. πες «ππιση ΟΠηΠ6ς οἶπι ΡγαεδτηΠΕΙςΠΟ 5απς ντο /ο0. Ρεάγεοπο Νἱπὰ, 
{σμαι. Ῥ. 3ότ. 

Ίοπ αἆθο Ὠαας ταπιοῖα σαπε» σιαπι Ῥτίπια «Ροεῖα νϊάεραπτατ, 4 
το]σαῖς φετάϊίαταα Εως ΤΓτασοεάϊαταα, ἳ Ρα]απιεάϊς ἁταπιατα 
ευ Παῖας Ρεισοπα Βοσταῖεπι ποῦίς εχρίηχίτ, ἴαπι [ΠΠ οὖπ ιά ρτῖ- 
πηα νῖςςρ αδοτετΙ Εωρης ἅταιπα., 5γεορηαπτατήπι Ατῖσογπ 546ρε 
οα]απιπ]ϊς νοχατΙπα» αἴηπα ἵπ Ατῖςο τἩοαττο ρ]επάϊάϊς «4γἱωοβηαμί ο 
πηεπάας!ῖς τατρῖτετ ασίαταπας ἀοσιῖε εΠίπι 5πας Νηδες πιοτάαεϊδππας Ὁο- 
απῖσα5., Ἱπ Ῥοσταῖ «ΟΠΤΙΠΙΟΗωΠ 5οτῖρῖας, Ό]γπιρ. Ἱχχχιχ., 4ΠΠΟ 15 
οεἵο ἁαπιήπ απηϊς Ῥο5ιτ αεῖας ῥεπιπι πας ἈΝηδες, 5υπι ἁταιπα Ῥα- 
Ἰαπιοάσπι «Εωγέρίάες ἵπ εετίαπιεη ἁπχίε, Οἰγππρ. χοι, α. 1. ΌὉυσοά ἀῑ» 
οοὔατπι ταπιοῖςί πΠί οπ]άσπι νἰάρατας νετιςιπΠΠπαπ., ποπ Ῥοτιήτ ἴα- 
πιο 1 γ{ῤ]άες Ίος Ἱπ ἁταππατο σηῦ Πας Ρρεγοπῖς εχρτοῦτανε εἰνὶρῆς 
«ηὶς ΊπΙππαπα «οθ]1β ἵπ Ροσταῖς ποσβπάο «οπιπιὶςδπῃ. ἵδα πΙπ]οπίπα5. 
ΟΡΡΓεςςο εαἱυπηπής Ὦ]γσεῖς εἲ αοτηπι Ῥα]απιεάο, ἵπ Εγὶρίάὴ Ῥαϊαπιεᾶε 
ἕθητατα 5ΠηΠτ α 6ΠΟΤΟ: 

3 / . 3 / Δ 
Εκάνετ᾽» εχάγετε τᾶν 
Σιώγσοφον, ὦ Δαναθὶν 
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Τὼν οὐδέν ἀλγύνουσαν 
"Αηδόνα Μουσᾶν». 
Τῶν Ἑλλάνων τὸν ἄριστον. 

γίά, ἵπ Ειγίρ. Ῥμοειπι ποϊαῖα Ρι 11ο. Ὦτ Ἠῖ αιάἰτῖς, ἱπτε[ίεοτο αιπίά: 
νοα]]ει ἱπάίςατηπ Ῥοδτα, Γεια. του τπεαπα 1]αςγγπ]ᾶδδε: ἴδα, 5ο 
εκ ἰπεσιτο. ΓΗΙΠΟΤΕ». ΠΦΙΤΑΠΙΗΣ ἵΠ αΓσΙΙΠΕΠΤΟ. Βμθίτίάϊ5 Εοοπηϊ {5οςγαμεὶ σ΄ 
καὶ νοῆσαν τὸ θέωτρον: ὅταν ἐθώκρυσε», Φιότι περὶ Σωκρώτους ἠνίττετο. 
Αιπεπίεηςῖοις Ίη Ῥαϊαπιεάς Βοστατῖς πποτίοιπ εχρτοῦγαδδο, οθηςιτ ει {240- 
5εἼος Ιωέγεδως Παιπ παττατϊδ, αππα Ί]]απι 5ήητ Αιμεηίς «οησεατα. 1. Τ» 
44». Εὐριπίδης δὲ» Ἰποιήτ, καὶ ὀνειδίζει αὐτοῖς ἓν τῷ Παλαιήθδει λέγὼν 
᾿Εκάνετ᾽ ἐκάνετε τὰν Πώνσοφον εἴο. 5εά αιιοά πτοκ αάάῑε [λέοσεπο», Φι- 
λόχορος δέ Φήσι., προτελευτῆσαι. τὸν Εὐριπίδην τοῦ Σωπρώτους, γεΓὶδοϊ- 
ππαπι ποιος: ΡΗοεποτας πο Ατεποητο (αἱ]α πποττεπι. αἁποίανοτας  {δη- 
γέρίαέςς λαιπ. δοετατῖδ.». οειεπηίο ῥροςι 518. 1αομετε:. 5 αιίά ἴἵπ. Ίος 5ε- 
ποιο «ΕΙΙΙΗΠ». Ρἱαηϊφδίππε: οοἩσδίατ» «{μγέρίάομη τερας Πιπιαηίς επερτΏα: 
ΟἼγπιρ, Χο. 4ΠΠΟ 15 Μοςίαϊοπα ἀεπΙμπα. Οἱ. Χον, 1. Ἆος α /ο. ἠέεωγ- 
405. ο: ΒεαγΣομο ὙΨϊπα. {σπαί. Ῥ. 36ϊ. αϊδᾳπε: ἀεπιοπείταταπι Περθ 
η. Ρεμς. Ώεσατε ροϊῖμ]τ ἸΠςεε]. 1, 6. χπ.. Ἱπ Προτία Ίενεπα 
ετοτεπα. εοπηηϊείτ Ο]. αεί ἆππο ᾖεσ Ιεηιοῖγες εξ Π1εγά). ἆε 
{ 4εσά. ΔΑ. Ἱ. νι, ρ. 388. δεά αὔαπι Ῥείδς 1ο Ιῇῖτ ταῖοπειπ», Ὁξ 
Ῥομτ πποτίεπΣ Ῥουγατῖς. αοἴω νἰάετοι» Ἐτασοεάϊία, Ραϊαπιοάςς, ρετραυοῖς 
Φτοῦαταπι ατρίττος: πΠΙ οἱς νἰάεεατς [Ειγέρίαεν απὶ Αιτῖκα πονεται εἰ- 
ψίππη 5υοσαπ Ἰησεηία». ἆππα ἀταιπα «οπάστει Ραἱαπιεάίδ, οὐνετεατπι Ῥτας 
ορτετῖς αιπίς ΙΙ 5ΕΜΗΙ1 ΘΟςΓΑΙΟΠΣ5. {ΟΓΡάΠ. οἶσ. ϱπθ Ῥοδίςα ἀθπΙΙΠΙ ὀνο- 
πετηηῖ» Ἡτ εραῖ ἵαπ τερι5 Ἠηπιαπίς. ροιςρῖσαχ.». Ρατίπι Ρταθγίσα. ᾠεᾷ- 
αἱ νετυπ] ε5ῖ» τοῖοτῃθαϊῖτο Ίαοτγπιας [δα ῥγο[µσας., ἆμπ αβετετας Ῥα- 
Ἰππιεᾶες» αἴαῖε Ἴδῖα» αὐαε Ροδῇ, Περιοας πιοάῖδ «αΠετεΠῖησ, Ἠος ϱνθ- 
πίσσα 5Η5ΡίςΟΣ/ «ΠΠ Ῥοδεί ποτε βοσταῖν Γαγρίζς τερταςβοπίαΓετις: 
Ὦα]αίθοΏες, 

6» 



(95 1. Ὁ. Υ. ΡΙΑΤΕΙΠΗς σΑΡΟΤ χΧΙΣ. 

Ὁι α ο πα 

η οοἱο ἀγαπιαίαπα τε] ἶᾳδ. 

Τον ΤΓαροεᾶξἰς αῑεία φμαεάαπι (ἱοεγοπὶς αἆ «ἱἱομπι, 4 ζαῑία- 
ππεπία ἠὲο χίἐο (1οβτοΠῖς φετδὲς ο[ἶηι νά επέµ} ἐπίεγίεοία. 4 0ε-- 
εἱέρωηι /Γαβπιεπία ἠμαεᾶαπι γεἰαία. Οἰδίπους 4ε /εἰ{οί εοπ1εοίογο. 
ΡΛΙΠΝ , οὐρᾶν ὑπίλασ', ἐγαί φεγοἱοοῖογ. 4ὲ {γίάε νετδα «4πανᾶ- 
6ογαε εἰ Χεπορ/απίς ρτο/ετυπέιγ εκ 1:55. ἔν ογαίῖοπε δοζμίέα 
εγσιι ἐ[]ΟΥΠΙα556 (αγοξζωπα. Οεαέρωηι ἔιγεριαι5 ἐξωμμάτωσαν Γα- 
σπιὲ Ροἱγδί, Εικουυίαὲ ΡΛἰπεις εἰ 1, Φιεῖδων. Ἐξωμμάτωται; 
οομἰαίμς Γαοίυὸ εδ, «4γὶδορλαπὲ. Ἰ αἰα αατὲ εἰίατι αριιᾷ Για- 
ἐἰποδ. κ Οεπεο φιαεῖαπι 6ἱ ΡΒἱγίήοο. «ΙΝοἰία (οῶλοίς δίο- 
δαεί Πε. εν φιο ποπίπα φμαεάαπι ἀγαπιαξιι ΕΤΙΠΕΙΥ εἴοι 
οἱ επιεπάαίε ογιρέὲ ΨΟΥΙ5 { Λαπιοο[ῖδ. 1λε (αἱαμεο Ἠἐποϊάε εκ- 
Μἰποίο ἔτι «ἰο]ίο ππείίε μ]επο. ἔν Εγὲρ. Φοίγὲάο σεγοως αἰζφιιος 
ες Η:5. Ργο/εγαπίωγ, φιάδις αὔθαγ εν αγ{ὶς αἰδοιρ[ίπα οφ. 
Κυματότροφος εἰ οἰπιι]ία ὲ ραδδίνα. -ίμά ἀταπιαίί {Ῥαβπιν ες 
241. δῖς φμαεάατη ΡέΤ5ΟΠέ5 αἰἰτίδιία. Εν {ἰδβαάαἸπαπίᾖο φιαε- 

εἶαπι 6ἱ «δγΙεΟ; δν Ίοε δα(}τίεο ἀγαπιαίε αἰοίωπα οξοδιπι. Ξύλον 

τδι Ταγίογὲ Ροδῖ{. Ίιουα νεέεγιὔ ἐπαεαπέιγ φιιῖ οί αἴ- 

]μάιπέ εν δίἠεπεδοεα, -«4πιογ ροξίαηι ψεῖ /αοῖέ νεῖ Σπφεπεξ, 

Ῥιιις Τπασοσάῖας γἱάστας 6556 {Παρπιεπίαα ἵπ (οεγομ (1) αἆ Αειῑ- 

ομπ Ἐρί, 3 οτί νΗ, 
ποῦ σκάφος 

Τὸ τῶν ᾿Ατρειδῶν 5 
Απυά 

υ --ἹαοὦοἷἶὧὡοὦἩἳ--- 

(1) 8υπτ οἳ ἵπ ἰδῖς αἆ Αιτοιιῃ Ἐρϊρτοϊϊ5 αἷα Ῥοτάϊαταπι Ττα- 
φοεάίασαπα [πασπιεητα: Φορβος]εα γΙάεπτας Τ,. χιν, Ερ. κ» 

"Ἕλλλοις ἓν ἐσθλοῖς τόνδ᾽ ἀπωθοῦνται ψόγον. 

ᾱ,. ἂν, Ἐρ. χι, ρατῖπ τερειίτα, 1, Χνι, Ερ. ν, 

Ἡ δεὮρ ἐδόε σοι τί δύγαται νῦν θεοτρόπε» 
δ0. 



1Ν ΟΟΤΟ ΡΒΑΜΑΤΟΜ ΕΕΙΙΟῦ]ς. '9α 
β Αἱιπά οτἶα ατρίττος 1 Ερίδ. αΙαττα Ἰαΐοτο Ἰ,, νι, οπα., οι ἄϊχοτρε 

Αιτὶῖοῦ 5ΟΓΙΡΙΙΓΗΠΙ 58 μυστικώτερον» ποππη]]α ἆε αχοςῖς 5υιας Πἱρογεο 1οᾳυ1- 
της ἐν αἰνιγμοῖς» ἴδια ἀεθῖσσε οεΠδείητ: δέδοικα δὴ, µήτι νοήσῃς. εἷς δή που 
τοῦτο δὴ περισκεψάμµενος τὰ λοιτὰ ἐξασφάλισαι. ἈὈλιίπια πο ποὺῖς αυ]- 
ἀεπι οὔδουτα 5ΗΠῖν 5ἱ αἆ Ριαεεθάεητος Ἠίπο αὈσιτασῖας ΓΘ[ΕΓΑΠΙΗΓ νοσος 
εἷς δή που" «απ απἱρης [πας ππεςΙπι Ίμθειοτ «ἀείερατ Ποπιει Οἰδίπου. 
Τταρϊςϊ νετετῖ, Ὡϊ Ρυίο. Ὑετδα 5υΠ:: 

δέδοικα δε, 

Μή τοι νοήσχε» Οἰθίτου " 

ΦΕΥΕΟΗ Φ0Ἠε πό γΕΊ; ἐη{ε]ίίσας Οεαΐβε: Ἱατίο]ου αΠἴοήι αχ «ημέρΙαὲς Οοᾶἵ- 
Ροάο νοτυα [ήδδε Ἰοσαδῖαα. ΤΠ ἴδια (εεγομίς αἰΙαάται Λα] ἀἰσταπι Ῥοση. 
15 ΠΠ. 34 ἐπί «άέ ᾖεγεῖο ογαΓἰοπί Οεά]ρο Όβις θέ ορρἰεσίος, σιιὲ 
δρλ{ησέ {ήεγβγες [Η1. ΚΝῦν ΣΦιΩ γὸς γρίφους Οἴδιπους ἐφρασαμην» οί {{{- 

ἍὍ οπεί ερτοιϊς ερ]σταπιππατΗπῃ ΑπίΠΟΙ. 11. ς. ΧΠ, 6ρ. το. 
ε βρΗίηρε «στο βι {αγρίς ἵπ Οεάϊροάε ἀῑοτμπι εἶεσπας, 

΄ Οὐρὰν -δ) ὑπίλλουσ) ὑπο λεοντόπουν βάση 
᾿Εκαθέζετ”: 

Ῥτους ἴ]]αά ορια Ἱορίτας αἆ (δεᾖο]. ἵπ Ῥποεῃ. Ρ. 799. οπιοπάατ]ης ο σπα 
αρυά «4εΙαη. ἂε ΤΝ. Α. Χα, ο. Ζ, «1ήεῃ. χν, Ρ.Ζοι. Β. Εγοαῃ. Τ,οχ. 
111ῤῥοεγ. ἵη ν. Ὑπείλλ:ι" εοπέ. Τ. ΠΗ. αριά Ληήρίεη. ἵη Τέησο Ἱιεχ. Ρ. 
Κο. ὙΥπήλλασα ουσ Ἱερατας αριιά -"εάμιη, αρ «4ἱΛεμασίμῃ ὑπήλως᾽: ἃ 
τίλλειν 4Πἴεπα ΓΟΓΠΙΕΠΤΗΣ τελαι (7Ἴ60ςΥ. Π1ν 539) τίλᾶῶς' ἐκτίλωςν ἁποτί- 
-λας ̓ . Νεπῖτ ΊΠ ΙΠΕΠΙΕΠΙ [πα Παπ γετίος Εωτίρίάεας νοςῖφ 5οτἱρίο. 

Οὗὐρὰν δ) ὑπίλασ᾽ ὑπὸ λεοντίπουν βάση» 

δρΠίησ (δόηεεπο Ῥρ]ηρίτς ἵπ Οςἆ, ν. 96, 

εὔ1 4411 116Υ 6/9 
ο «νώενέ Ἰερηίς 110165 

5οᾷ : 
14141) οὐοἰβεγεί Ιηός 

Ὅνωήσμο Ἐ ΦΗΡΟΓΏς 4ῤε, ἰᾷ ῥγαείσε ἡΗΙΠΡΗΡ, 
«4βίαγΕέ ἄἰαν γΕ/Φεν6. 

ορΕΙης 

ΦορΠος]εῖ Ριαεσεττήη ἀε]εσταρατής Ατιΐους: Οὐσεγο Ἱ,. απ. Ερ.νῃ» 
επφίο 19401 Πάη]γαρία εν ἐεγγα ἑημογί, οθίο, αἱ αἷξ ἐς 1ος 
δοβἠοε[ές» κἂν ὑπὸ στέγη Πυκνάς ἀνούειν ψειάδος' οπῖοις «ΟΠΙΠΙΟ- 
ἆππ -ᾱ. Ῥολοίγης πτητ αἆ Ζεποῦ. Ὁεπι. ΠΠ, Ῥτ. 5, Ἐξώντης λεύσ- 
σω᾽ τὸν ἐμὸν (5ἱίς δοἱρεπάωῃ) να ὤλλον ἔχοντα. δοβρβορς νετ. 

Ῥ 5ης 



1οά 1. 0. ὓ. ὈΙΑΤΕΙΣΕΣ ΟΑΡΌΤ ΧΙνΥ. 

Βρµίαχ απίείη ἵπ Ἆος Βγ]ῤίάής Ίοεο εοηεέ» αἩ Όεάρο. ἵαπι εοἶμτο Α. 
σάΓΠΙΙΠ6: : 

οσα ή](ὴε ΕΤΗ εεης 
Φδίοος αν αμλεί 1414/05 

αὖαα 21ης ίωμα «οπτα]ῖτ οκ. Δεη. ΧΙ, ὅτο» αριῖνοῖπια {{2/1ςΙΕ είς ζο- 
ση αᾳποαιιο οἴιπι] δροοτατὶ Ροτεσι «ει ρεΓά». Βαςς ή νεηοτατίοπο ζεμέ(εν αἲ- 
ἔεγεμε (αμα ΟαΤΠΙ. Πο Οὰ. ΧΙκ. 8ο. 

ἨΗιαο Ιδαιο Ἰατμοτιήτ ἵπ δέοξσεὲ Ῥ]ηταιοΠείς ῥ. 493. 1. ἴταν ᾗᾳ δρΗίη-- 
ρὶ «οἶοίο 5ΕΠΑΓΗ, 4195 οὉ νοσςδ» ετ Υοςα σύνθεσῳ», απδίττος οαιιἱάσπα 
εκ Φωγήρίῥάς Οεάιροάε ρειῖτος: 

Ἐ] μὲν πρὸς αὐγὰς ἡλίου, χρυσωπὸν ἦν 
Νώτισμα θηρὸς» εἰ δὲ πρὸς νέφη βάλοι» 
Κυανωπὸν, ὥς τις Ἶριςο ἄγταυγεῖ σέλας. 

Ώα Ἱπάο οβοβίομ Ἆῖς ρτοίεταπι ἵπ {ήοΠεγί Ἡ. Ρ. ν. 517, ος ᾖῇ5. Γεῖ- Ὦ 
οεμεέν ἴππα θπῖα Ἱπαφβίταπα εδ, 6 4ο πἰΠΙ] οκσριρδίτ {ήσαν ταπα ααῖα 
Πτ ἵη 1ο ππεπτῖο ρταεςεριοιϊς Εαγίῤίώὼς "Ὅταν ἓξ ἐναντίας τῷ ἡλίῳ 

/ 

νέ- 

πι ο Τγπηῤαπϊφϊς αι Ἱεσαπτιτ ἵπ έοζώρο ευμ. ϱρ. 377. 5 εἳ 
Ο011) Ρ. 997» ΥἱαΙ, Τί τούτου χάρμα οαἴς. ΠΠ] νοιαί Πὶς εἴπου» 
ἀαῖο» Ροδυἱδδε: 

Τί τοῦδε χάρµα μεῖζον ἂν λάβοις ποτὲ 
Τοῦ γῆε ἐπαγαύσαντω κὼν ὑπὸ στέγη 
Πυκνῆς ἀκοῦσαι ψεκώδος εὐδούσῃ Φβενίς. 

(πι Αιςο 5ο. απῖ, (ηγηεῇο (οσα. εἰς (γῶεδο Ι24Η24/ΗΥ, «18 
«εν παίως νἱζεγοίΜΚ.. ξοτίθ (ταεςα ζοζ 11 Ἠμ]σσϊπο Οἱ 02ΥΟΠΕΙΗ 0 
εΓεάεΓεπ]Ἡς νοσεπι γλίσχρως Επ παζμτασΙη  ἵπιοτρτοιααιη ,, 
Χνι;» Γρ. 1, Ρ. 7ο9ὲ ΊΝε αἆ Ἠπες ααἰάειι ΛἐμάαγΙ, Πότερον δίκας 
τείχος ὕψ.ον. Ἑ. χιτ,  Εδ. χακνητ, αἀϊθείδοι ἴδια: ἐά 6, 1- 
2/11 αβεγίο 0111261 «9ΡέεΓΠΕ; οἳ ΕΙΡΗΟΙΠ. Δά Τ.οΠΙΙΠΟΓΙΠΙ δοτῖ- 
Ῥεμς ἀοσιὶσεϊνηίη 22ΥΥΟΠΕΠ Ερϊδ. αἆ Εαπα, εκ» Πρ. 1, δεΙο --- 
746 --- Τεζκθε ο γε]εῥέῥην οηρλοῖς ος/γὲς 1η σ/ασ/ΗΣ Ἠἱ5 πο πτῖ- 
αὖς Ιπιεπερίσει, ἐά εν ον ἠῤγίς. «ορῤδοται, «ορίπος». θουνίας 
δη]ρ]εῖης αἆ (ὐεγοπεῃ (1, ιν, Ἑρ.ν» Ρ. 1ος.) Νο 1ο οὐ) 1νλεοὲ 
«σβγοηεη» 699: Πε(Ηε, Γη] έῶγε [ος 1ηρᾶίσος οἴς. «ππο Υαἱσαπτας 
Πὶς Ἱπτομίεοτα» οὐ 61Η σηὶ α]λὲς ο/1ογὴν ῥγζδείῥεγα εἰ πγο οοµεῖ- 
{14ήή ΠΗΙΗΙ Ἠεειατοτίς ο55ο νΙάσητας, αι νῖπι ποπαϊηίς Πινεπῖρης εχρ[ῖ- 
εαδατ, Ἠίς π Ὅπτοπε ἈΊα]οτε ο, ΧΗΙ, ῥ.49ο., ἀἰνέπο εἰ ]ώίο ΕΟΦ 
2/4/1011 νομῥέαδεη αῤῥεί]ῶη, επδίεσῖα, Φοά εα »άέίίοςέ Ὀδπαίπες 

Ἱ ο” 



ΙΝ ΟΟΤΟ ΡΒΑΜΑΤΟΜ ΚΕΙΙΟῦΙΑΣ, 105 

Ά νέφος στῇ πετιληµένον καὶ πλῆρες ὕδατος» αἱ δὲ ἀκτίνες προσπίπτωσι τῷ νέ- 

5 

Φειο καὶ καθώπερ ἀπὸ κέντρου τοῦ ἡλίου περιγράφωσι κύκλον, τότε τοῦ μὲν 
τῶν ἀκτίνων ἐρυθροῦ Φαμνομένου πρὸς τὸ αροκοειδὲς. τοῦ δὲ ἓν τῷ νέφει µέλα- 
γος ἐκλυομένου πρὸς κυώνεον», ἡ κρᾶσις ἀμφοῖν Ἶρίς ἔστιν. ᾿Αναξαγόρας δὲ δη- 
σὶν, Ἶρις νεφέλησι ἀντιλώωτει τῷ ἡλίω. ἵπ οἰπδάεπι Ἠδσεί φετῖριί «δεᾖο(ὴς 
απ Π. Δ., Υ. 957. 5πῦ ΠοπΙΠε «Χεποβρβομιν Πὶ ἀπῑο γετδι5 ΕΧδΙΑΗΙ: 

“Ἡν τ᾽ Ἶριν καλέουσι, νέφος καὶ τοῦτο πέφυκε 
Πορφύρεο»» καὶ Φομίκεον» καὶ χλωρὸν ἰδέσθαιο 

Ῥτο Ξενοφῶν Πίο 5οτῖθί ἀεβπεταιτ Ξενοφάνης. -«Χεποβήσμι νοιςας ἀεάϊτ Γ- 
{ώ{Λΐμς Ρ. 759. 5ο. εἴ αΗοἱ ποπῖπα ἴδια ρεγπιυταῖα 5υπε», οἳ αραιά Ε1}1010- 
σι ἵπ Γηρὰς Ῥ. 331 3» Ξενοφών να]ρατυς, αδὶ Ξενοφώνης Ιοσεπάππι, 

Όιαε ἆπο ρείπια Ῥοσιίς απτ Ευπρῖάεϊ ἁταπιατς {πασπιοπτα Δ0γήοσίης 
αὈεϊεπάα παπι: Ῥτπαϊ  ἆπο νετ 5Ώπτ εκ εἶι Απιίσοπα: ςοηιεπτῖα 
5ιΙΏτ ης νετ (5ο) απἰάεπῃ. Ἠοταπι. Ιοςο ΡοπεΠπάο5 ἆπο. αἳος ποτῖς 
ἵπ εᾖοί. πἆ Ρποεῃ. Υ. 61, (γοο ἀῑεεραπι ετ Βῶγ/οςίο Ρταροεπίσδο5., 
Ροδιΐδδε γἱάςεο ΔΒ4/Ποιίμηι 1η Αάάεπαϊδ Ρ. 531: οὔπι ἆμοῦις αλίς εκ (ζα- 

{ᾱ- 

εαβίσηηγ, 1Η πο βίος, εηπϊάεπι τεϊεσοτίπι, Ἡτ ἰπάίσηα (Οἱζρφ" 
4ο, απἶρας αά Ἱπιε]]σεπάαπη Ἠ]πά β]σιοπίς (ἡδονὴν µέγιστον κακῶν 
δέλεωρ - απ Τιπαεο Ρ. 6ο. ν.) πηθαπε πο Ιπάίσοιπις, ποπᾶς «επ- 
φετῖ Ῥοϊεταπῖ ερετο Βεῖρῖο νεὶ Ἰαε[ας. Ίπ ΠΗοττεηείο 5οσίραεσατ ϱ]- 
εεγο: ἆἨ νέγο νοωβίαίες ἐογβογῖ επβρεΙεµάσε, ϱπαο νεγε ϱἳ σγαν]- 
ἔεν ἆ ΓΙαίοπό ἀἰσίαε μέ 1εεεύγασε αἰάιο ετοσε 14ο Φ --- [ριὶ- 
Ὡδπποάί αἀά[ταπιεπῖα αἀυ]τείπα ἴπ αλίς εταπι «οΠρις ΡΠοςορΠῖ- 
εἶς (οβγοπὴ ἁαπίιτ πιεο απίάεπι Ἰπάσείο ποππη]]ᾳ. ασά ἆε Τ,α- 
Ὠπίδ αἰίφποι δετριθτῖθης πυρετ αἆεο νετε ἀἰοεδαι /έγειη. Ἰήαγἆ- 

ο {απάως ἵπ Εκρῆσας. 4πας ΓΕωγίῥίώςς δαρρΗοῖδιας εαδίεεῖτ ρ. αότ. ἆε 
Οταεεῖς ετἶαα νεα αξοῖτος, ετ Ῥταεδετίπι ἀῑςοῖ Ροτεςτ 4ε ἆσ- 
1οβ/οΗί9. 

(5) Πας Ρατ -περε Ρρεεςανῖς ἵη Φέόφαεο 5πο (6115 οι] ν- 
τ Μακϊηϊ» Ἡς Ποπηπίς, «Γιοτε ΤΑΠΠΕΆ Ῥταθσβνοπά!  εἵπτς εκ. 6γ. 
Ύυσε ἀεάῖτ ατ «ηηῤῥῥαπίς ρ. 411. ΠΠ πιοᾷί Ἰπιαγροίατα», νεισα 
5υητ «ἁπεέρήοπείς: εκ «4γςιοκοὲς νετοῖ ρίας 5επιαὶ Ῥοξταταιη Πσ- 
Ρἱ9 φεπασίο5 ε[οτππανίτ,’ Όπας ἆπτ Ἡτ ἵποετή, Εοτί]θρ. Ρ. 95, Κρύ- 
στει ἁμαθιων --- Εεγώς]εὲ νειδα 5ωπι: κρύπτειν ἁμαβθίην κρέτσον» 
 ἓς τὸ µέσον Φέρει. αἁ 411ας «ος νεὶ ιδος(δὲὲ Ποπιεᾳ αἀςοτίρταπα 
ἐπὶτν Ῥ. 487. ΠπΙΠί ΠΟΠ γἰάεητιγ ο5ςε Ῥοδτας, πῶς ὠναλύεται τὸ σῶ- 
µα πγεύµατος Φυγότος. κ Ἡν 

Ῥυρο 



196 ῶὸ.06. ν. ΡΓΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΤ ΧΙΣ, 

1επέ Ῥτοπερτῖςο, αὐὶ «υπ ΠοἩ Ἱεσεγεπτήτ ἵπ δοβῥος]ς Ο6ἀ. Τντ. ος πιο- Α. 
ΙΠΘΓΑΓΟΠΙ τὸν πλανήτην Οἰδίπουν " ας Ἠος οπδας οτεάἰάϊτ, οἩτ Ἡτπς ἴ]]ος 
γε[ετοπάος Ιπάϊσατετ: ΤΠ Γοττο ποπ τεςογάαῖας, Οεάΐραπι ἵπ (0 οἶοπς 5εΓῖρ- 
εἶσσο φἩοαιμε δοροίθηι» εἰ Ἠμίις ἀταπιατῖς γεγοις 596 τεπτῖππῃ οἵ αιατ- 
επ αὐο5 (αὐεπο εοπποάε παττατΙς αἀβιρηϊσδε, οπάπι ἔταστα πανο 5α|- 
να ΘΥΓΑςΙΣα8: νεηίδδει, «4γήςήῤῥως. 
Ἡ Εωγέρίάΐς, απο ραπ]ο απτε ἀῑσαραπι, νετεῖθις εκ Οεάἱροάς πηῖτος 

{απα]ος Τα [αεΐεητες» αναπι 5ἱρῖ υῖπι Οεάϊρας Ίρ5ε ἰπιω]ετίε: ολο]ίᾳ 
ἵπ ΕΜΟΕΠ. ν. 61 ἓν τῷ Οἰδίποδι οἱ. Λαΐου θερώποντες ἐτάφλωσαν αὐτὸν. 

Ἡμεῖς δὲ Πολύβου παῖδ ἐρείσαντες πέδῳ 
3 - ΔΝ / / 

Ἐξομματοῦμεν. καὶ διόλλυµεν κόρας. 

ας νἱάοτί Ροτμίδει τεδροχίςδε (ομμίζις ἵπ Ε]αί ν. ὅ55., 

ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ Ρ 
Ἐξωμμάτωται., . καὶ λελάμπρυνται κόρας 

πὴςῖ «δε λο[ίαείαε ἀϊοστετΙχ ἔκ Φινέως Σοφοχλέους ὃ στίχος" ΙΠ' εοπιτατίαπα 
νἰάεΙῖεεε 8ΕΠΦΗΠΙ αλλ δῖτας- «{γ{κοββαμέ, «παπι Ώπετατ ἃ δοβἠοσίε ἆςο ΡΗΙ5 
πεο, ἵπ Ροσπαπι ἀἰν]πίτα «οοσαῖτο, αὐοά αχοτῖς Γάαεαε {ταιάς 5οε]εταῖα: 
5υααῦε ποτ οτεζυΠτατο Π]ος εχ (ἱεοραιτα Ρείος «οΕ6Ώδ5ες: δῖς ΓεΠ1. ἵα 
ποππυ]]15 «ΟΠΙΓΟΥΟΙΣΑΠΙ» οββοςίεμ; ΠαΙΤα55ο πονῖπιας εκ δεᾖοῦ. ἵπ «4ροῖ- 
ομ. Κο... ν. 179. Όσο τος Π]ῖς -ἆαπτας ΕΠίη]άϊς ποπηῖπα,. ὃατ- 
Ῥατα. ιδοβῥοσἰς δεπατῖἰ ποΏ «οπνοπίεραπτ, 5οἆ (παεσα ΕΙεχίρρί. Ραπάϊοπίςε 
αἲςδ. πιθπιοταῖα ἵπ ιδεᾖοί. πἆ δορἠ. Απιὶς. Υ. 985. ἴπ νεισα (οπῖςὶ Τί-- 
7/01 οριά «ῑῆεπ. νΙ, Ῥ. 9939 6.- 

Ὀφθαλμιά. τις εἰσὶ' Φινεῖδαι τυφλοί-- 

ὧε αἴπεσία». αἱαιῃ ἀοάῖτ, εεπῖριιπα: ἁπδίτατοε ποπ ἀεῦπεται στα ἵαπ ο 
ΑΠΙΠΙ. Ρ. 396». Ὥσφιε ἴδία 5οπίΌετε: 0 ΡΠοξ ἠδεγός , σε ἐβεμηῃ οεΙ]ὲς 
οαβε Μ4ΥγΑ2ὲ Ροέγσες δοβλοε]ίς. εἴ αΠογαπα»--ἆπια 5ει]ρεβατ ἴδία. ΠΟΠ 16- 
εοτάατα5: αδί /)ἐοογ. ἱοΗ]1 ιν, .Ῥ. 9085 98. τινὲε τῶν μυθογρώφων τυ- 
Φλωθήνοι Φασὶ τοὺς Φινείδας ὑτὸ τοῦ πατρὸς» ποῖαι (1. 1 εεεεἰῤησίμες δυπε 
αὐῖοπι Τϊπιος] Φινεῖδαι ποαπ ΡΑῤη]άσε ταΏτάπα, 5εὰ εἴ ἵρσο ΡΗΐπους «πι Π- 
115: 9Ο 5εΠ5Η 5Ἴερε {εγοοίο πιεπιοταπῖας αἱῑδαιε Πεισιστρατίδαι 

σορᾖος ΡΕίπευς Εξωμμώτωται; οσ/οΣ1Η Πτ σείε ϱη {σάς ατ Γωρήῤος 
αααπα αἀπίδετ ᾿«ξομματοῦμεν  οοπῖταγίο 56Π51. ροσιῖτ εχ «4γἰορᾖαμίς νετςιι 
-«4ε[ίσπις ἂε Ναι. ΑπίΠ. ΧνΠ, 9. ΧΧ», Αριστοτέλης λέγει γίεσθαι ἐν Σάµω λευ- 
κὴν χελιδονα ταύτης γε μὴν ἐών τις κεντήση ({. ἐκκεντήσῃ 9 τοὺς ὀφθαλμοὺς» 
γίνεσθαι μὲν αὐτὴν παρα χρῆμα τυφλὶν., μετὰ ταῦτα δὲ ἐξομματοῦται καὶ 
τὰς κόρας λελώμπρυνται» καὶ ἐξ ὑπαρχῆς ὁρᾷ ὡς ἐκεῖνος Φησί. ἂε απατιπι- 
νἱ Πἰτυπάίπηπα ρα][]ή5 Ἆος πΠαϊτας «4{γἱρέογείες, Υετδαπι πὐΠίΡεΠ5 ἐκπεντῆσαι. 

Ζ. 
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Α 7. Ἱ. Π, Ῥ. 49, οὐ. ΥΠ, Ρ. 163, 54. π. Ζ. Γ. ΙΝ, Ρ. 994 5. Φ0Πἱρ86- 
τα «4ο Ῥτουαδ]]τετ ναιδαπι (0110ἱ : 

Ἐξωμμάτωται» καὶ λελάμπρυνται κόρας. 

«4γἱο)ᾖ. απτοπι νετΌιῃ Ροδιῖτ το οειε]σέ1ς [ῶεμις οο/: 5ο οἵ οε1ε]ος ϱ1ῤ6- 
7. εχοσιζ/6. ἀϊσεῦατιΓ εξομκατῶσαι. Ὁυ88' 5Ηπῖ ἵῃπ ΟποΩεΗέοο νοτοτὶ. 
Εκποσμίώνσο, ἐξοφθαλμίζω. ᾖποοιίζις ο ἔξομματωμένος" βροσταητ ]οσα Ρ]σ- 
μή Ευά, ΠΤ. 1ν» 96. εἳ βωεὶ ΜΠει. νι». Ῥ. 95ο7. 6. οπία5 4ρη[ε] ρἷα- 
τίπια ῥταςῦοαι 1]]αά- α- 7 οσμίο νιἱσατανα ΟΛο/ΛΠΛΗζοΗ. ἴδια ἀΐνεια νί5 
Ριαερορίτἰοπίς ασε ἵῃ αλῑς ετίαπι ποπμι]15 οοηδρίεµα: ἐξοπλίζειν εἰσπίβοαε 
ποή. αΠΙΗΠΙ ὤ14γέ 98εᾷ αἳ 6ΧάΡΊΗΑΥΕ: Έκδικος Ε5ῖ ὁ ἄδικος, εἲἴ ὁ ἄγαν 
δίκαιος» }:αθαίή. ἵπ Ἡ. Ο. Ῥ: 1999, 93” αἆ ἐξαίσιο. αριά οὐπιάθια 
Οά. Δ., Ρ. 193. 44. Ἐκτιμον παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Ἑλένη τὸ ἔξω τιμῆς --- 
τὸ ἸΕκτιμάσθαι τιμῆς ἐπίτασιν δήλοῖ: νίσεπι ϱἵ αἰῖα φπποάαιη Ἆας ἀιριίοῖ 

Ὦ. νιτήτα; αριά Εοιπαπος ὀεοςί' ετ ἐσοίας φἰσπϊβσαπι Ῥεπςο «οοτΙπι οἵ 
να]άε {πασταπη :’ αᾗῑα ἀεαῑς Οπςοσαπα Ῥτίπεορς {. Βομε]. ἵπ Πα. 1ΠΙ. 
Οά. 9, 18: ΡΗρειΙητ ει ἵπ' ΦτοῬαρεαπίδ εκ Εωγτρίοής Οεάϊροάέ τε[απῖῖς 
επιαου]απάα. 

Οεπεῖ ἀταπιατῖς. ἔτασπιεηϊα' 515 εἱπρι]α: Ροισοπίς αχ απσπῃςητο: ῥρτοραδί- 
ΒίΠτες Ῥοτετυπε΄ αἀφίσπατι.  Όυας ρτίπια ΡοπΗπιας Γἱοπιοᾶίς νοισα 5ππτ 6 
δε]]ο- ἆοππιαπῃ γεάειητί. Δά 5εΠεπα ΙΠΓοΙΠαΣΗΠΙ (παπι 5οσυπάιπι 1 1η]ο-- 
εἶε αραιά «41ήέη. νι. ρ. 933. ο. εἴ Φ0ῥάσίη Ρρ. 6ἷό, 49, 

Γέρων τὶς ἀτυχεῖ, κωτέμαθεν τὸν Οἰνέα. ) 

ποοίο ους ἴδια εἶηε εχ Όεπεο αριά /οὐσεμη ρ..589 91. (204. Ρ. 499, 

Σχολὴ μὲν οὐχί: τῷ δὲ δυστυχοῦντί πως 
ς Τερπνὸν τὸ λέξαι, κὠποκλαύσωσθαι. πάλῳ.. 

οἷο ἴδτα ἀεάϊτ οχ (Ἠχγείρρο Ρτοίοο (εις. αἶτοα ΠΠΕΠΙ. Τε. 1ν' ἆς Γ11ῤρ: 
ει βαση. Ώοριη. τοις δὲ δυστυχοῦσί πως Ἑερπνὸν τὸ κλαῦσαι καὶ ἀποδύ- 
ῥρασθαι τύχας Ἠἶης ΓΟΙΠΙΑΤΕΠΑ αἲ Ειρίάεα» 

"Τερπνὸν τὸ. λέξαι κἀὠποδύρασθαι τύγας.. ρ . 

Ώςε Ῥ]Ἠτμοο ἁποταταπα, πίη {γρ ο.δαι ἁταπια, απ Ογ1σε, Ἱῖ- 
αὐεῖ εχ «46η. ΧΙ, Ῥ. 406. Β. εΧ 410 Φαἱί Ἠοο. Πασπιεητυιη αά τοὶῖ-- 
αὖα ἰδίμς ἀταπατῖς τείευτὶ Ῥοπιεταῖς. 

Ἵνα πλήμοχοὰε τάςὸ᾽ εἷς χθόνιον 
Χάσμ᾽ εὐφήμως προχέωμεν. 

1ρεῖμς ἵη Ἆος ἁταπιατε γετρα {οτι Ειοτῖπε, αχ Ττασοεάῖα εατῖς Ρἰπτλοί, 
18 Ὁ 3 ο ηυσας 
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αμας ου ποπίπα ῥεοδίαηϊ (3) ΡΙΠΤΑΙ νε ΡΙοί 11 Φήοὐαοῦ σε Μεγ ρ. Α. 
950: 17. (4γ0ἱ. Ῥ. 147. 

Τρό- 

(34) Ἠαπο Ἰπθαπι ἆε ϱήῤοῦ  τππφῦαπι ἀταππατὶ ποπηῖηο ςι]- 
ορἰείοποπι «αἀβιππανῖτ, ϱεπη παρε ἀεπιηπι ἀἰίσοπτετ αἁβίραϊ» 
{απ 1,εἰάεηδὶ ΒἱρΠοιπεσαε Οοάεκ εκ ορτπιο ἁρεοίριυς. 
Ῥοπίτατο ροῦί]5 οοπππ]εµάαρΗΐδ, απαπι αππαπταίε, απ Ῥ]ετοααις 
«οπιρ]σοτίεωτ εκ «ήοζαεὶ Ειοτϊ]εσίο Ῥοδτατάπι ἀῑετα, ἆς σεῖετο- 
τυπη ἀῑοιῖς ραϊισα. -- ΤΠ Ἱος Οοάϊςε 9. ΓΓαγίῤρίας εκ Άτεμε- 
14ἱ ἆταππατο νοτδίδας (Τά, (5. Ρ. 497. 49.) ριπεβρῖτας Γαη- 
ΤΙΤΗ ΠΟΠΙΟΠ ᾿Αρχελάου. ΔΙΡΙ (Εὰ. Ρ. 56ο. 94.) ἱοεῖς Κλειτομά- 
χου' Ῥάθωνος ἐξ Αἰτωλῶν: εαδεϊπητης Ίαες Ἡς ᾿Αρχελώου , Πάλαι Β 
σκοτοῦμαι οἵς. --- Ψεῖδι5 5ππτ εκ {141 Ατελε]πο. --- Ὁ Ὀἵ π- 
Μ4ἱ Ευπρίάεαπι Ργαςςεδδεταῖ, Ιοσυπίς ἵπ (οϊςο 15. τπᾳπαπη ἸΑν- 
τιγόνου., ᾽᾿Ανδρὸς ὃ ἐρῶντος (Ε. ὁρῶντος) εἲς Κύπριῳ γείου» Εἴοι 
ο υας 5υηϊ ἵῃ Εά, ρ. 996, 35. Ε{ρίάἡ εν «{ηήήσοπε. ὉὈδί εΧ εο- 
ἀεπῃ Ροτίτα ἀταβιαῖο ΡΓοδίαηϊ ἶδια 1η Γά. Ρ. 411 47. Ζευγθεὶς γά- 
µοισιν οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύθερος εἴς. ἵπ 415. 1.εἷά. ταπταπα ρταεβρίτας 
ΏΟΙΠΘΗ Αντιγόνου «ΑΠΡί 1οεῖς οοπείριῖς ποιπίπα ρταεβσαπις ἵα 49, 
Διφίλου" Πολυζδου: ᾿Αλέξιδος: αὈὶ ει ἴπ Ε, (6Η. Ῥ. 5149 430 
{Σ1ήβΙάὴν ἵπ Γοἶγίάε. --- Ὁμαπηνίς οτ ἴδτα απ Ἠαρεαπε Ἠδαπι» πε 
Ίος σοησῖαϊ εχοπὴρ]ο» ΠΠΙΗΙ δετίρταπι Ὁοάϊσεπι, απεπ ἴπ αΠπσι]ο 
Ῥήρ]οιπεσας Ραῦ]ίσας Ιατοπτεπ Ιπάϊείο Γω0 κελί πιαὶ Γε]εῖτετ ἆδ- 
τοχί», Ρτασςετίπι «οπηπιεπάφηϊ δρεειαρίῃες., α«πας οὐτη]ῖτ ποππη]- 
Ίας. ἱαοτίοπας, οἵ ποπιῖπα ἁταιπαϊαπι ΠΟΠΠΙΙΠΦΠαΠΙ ῬοδταγΙπΙ Πο- 
αηϊπίδις 5 ατἴαια ἵπ Ιοοῖς αἀϊοετα», ἵπ απὐϊΐιις ἴ]]α πο οκ Ρατὶει- ς 
ης απἰάσιαι (γοις εποτανῖτ, ρεςἰπηπίς στατία Ρραισα οππεάαπι 
ἀπάϊςα Ρο: 
Έά ΟΕ. Ῥ. 101. 94. 076. Ῥ. 58» 1 Ῥα]απεάϊ Ρείοπ8 

ἀἰρηϊςο]πηῖς» 

Εἷς τοι δίκάιος µυρίων οὖν ἐνδίχων 
Κρατεῖ» τὸ θεῖον τὴν δίκην τε συλλαβών. 

71 μες τς η] πμήεηκα 112Υ ΟΡ 
ωβενγώ!, ῶνεμίε [ες 6ξ γε εἰ «ευ. 

ἵπ Ἐδά. ταπτάπι {γρ ΠΟΠεΠ», ἵπ ᾖῇ5. υδί νοῖσης ρταξ- 
εεάυπε οχ Γωγίῤώς 1πεδεο, αἁδεπίρτηη Ιεσίτητ, τοῦ αὐτοῦ Πα" 
λαμήδει. : 

Εά, 
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Τρόπος ἐστλὶ χρηστὸς ὠἀσφαλέστερος νόµου. 
Τὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν ὁιαστρέψαι ποτὲ 

Ῥή- 

Εά. (ειη. Ῥ. 995, 5ο. (20/. ϱ. 15ο. Βῖ5 νοιῖρις. 

δη γὰρ εἶδον καὶ δίκης παραστάτας 
Εσθλοὺς πονηρῷ τῷ Φθόνῳ γικωµένους” 

αακοτίρταπα ἵπ 045. Εὐριπίδου Βελλεροφόντης. ΤΠ νεισυ Πίο βρα1ςη» 
ἓς «6. τεεῖο ρταςῦοῖ ., 

Οὔἴμοι" θανοῦμαι διὰ τὸ χρήσιµον Φρενῶν» 

υδἳ ναἶσατατ θωνοῦμεν. 
"Τά. Ρ. 556. Τε. περὶ πατρίδος, (2207. Ῥ: 154 ΡΥΙΠΙΟ παρπιεητο, 

Εἰκὸς δὲ ποντὶ εἴς, ἵαπταπι {11 ποπιεπ, ἵπ 46. πἀροδίτηπο 
Εὐριπίδου Τημενίσιν. 5οηδί ἀεριεται, Τηαενίδαις. 

Εά. (εη. Ρ. 4379399». 601. 135: αἆ ἴσα, Οὐ γάρ ποτ᾽ ὤνδρα 
τὸν σοφὸν γυναικὶ χρὴ αἴς. υδί Ῥταεοξδδεσαπι {Γωγ{ῤίής αχ Απάτοπια-- 
οὓς νοισ]ς.. «ο ρίυπη ἵπ Οοἆ. 1,οἰά. τοῦ αὐτοῦ Κρήσσαις. 
4ο ὲ,. δοβοεΛὲς». «4ἱέορῥαμέο» «Ποπαάμή, οἳ αἱογυπῃ Ίοςᾳ 
5ης ἴ]πς {αου]ί5 αἰαπαπάο Ροτετάητ τασταϊ,  Ἠηπρίάθα (τασίρῃ- 
η αὖε ἀθβί 5αβῖοευο νἰάεραπιαν.  «πὶ Ἠπεο Ἴθοια πηπις «ἶσηα 
Πιοτίητ γῖδα, Ἱιῖς 5αανϊείπιος αἰίᾳποι Λἠσηοείς γειδας ποι αγβὶ-- 
τος ἀἱκρ]ιςίτμχος.. 41ος εκ. ἵδτο δέόθαεξ (οἆῖςς ραυίο. ππε]ίοτας. 
αἀφετίδαπα, Παπά Ῥτοδίαηϊτ α- Ίγπεώνείίο νυ]σαιϊ, γεὶ «ρομεγο Ρ. 
300. γεὶ (ΐο Ῥ. 968. 

Η ὡς Οἰάγροιο πάϊς Θρήΐκιος Ορφεὺς 
Ἐκ θυμεῦ ἰώλαίν στέρξε Βορηίάδην. 

Πολλώκι δὲ σκιεροῖσι» ἓν ὤλσεσιν ἴζετ᾽ αείδων»- 
Ὃν πόθο». οὐδ᾽ ἦν οἱ θυμὸς ἐν ἠσυχίγ. 

Αλλ᾽ αἰεί μι ὤγρυπνοι ὑπὸ ψυχᾷ μελεδῶναν 
Έτρυγον, θαλερὸν δερκοµένευ Κάλαϊν. 

Τὸν μὲν Βιστονίδες κακοµήχιανοι ἀμφιχνθεῖσας 
Ἔκτανον» εὐήκη Φάσγανα θηξάμεναι. 

Τη Πϊς Θρήήκιος εκ (0. Ῥατῖ5, (/0ἱ15ς αἀποϊανοται ἵῃ εχοπιρ]ατξ 
3 ὁτοδαεί δαῖ 5 1η απο ατῖαίῃ ογαϊ μελεδώναι ν. 55 ἃτ ετ ἵπ (οά. ᾖ15. 
Τά. απὶ ρταεδαῖτ. ν. 8» εὐή-ή (Ίος ασε οτἶαπι ἵῃ {Πευβαγόἑ Ἐπι. 
νο ο ΗΕ. ο πο ἑερκόμενον» Πο εἰεραπείης δερκοµένου.. 

ρα / κ. Ν » ἃ , 

Μελεδώναι δερκοµενου Κάλαν ἆεὶ αὐτὸν ἔτρυχον. 
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Ῥήτωρ δύναιτο" τὸν ὃ) ἄνω τε καὶ κάτω 
“ ΄ 

Λόγῳ σπαρώσσων πολλάκις λυµαίνεται- 

ὈΠάπισπι ἴτ νοίςηπ] ζοἴτίθο. 41ο Ἱεσίτας, 

Λόγοις ταράσσων ' 

αΠτδγΠ1 Εοτπι]ας ἄνω τε καὶ κώτω «οπνοπίτα πηηί νϊάερασας αρΏας, ΠΟΠ Πε- 
φοἴεπιῖ ΙΠ1ΘΗ νΘΙΣΙΠΙ «4/)/ορῥβαμίς Αχ. 68δ, "Άνδρα Τιθωνὸν σπαράττων» 

καὶ ταράττων» καὶ κυκὠν. Ρίαίο ἆᾳ Ἡερ. ΥΠ» 539.60, χαΐροντες» ὥσπερ 
σκυλάκια. τῷ ἕλνειν τε καὶ σπαράττει τῷ λόγῳ τοὺς πλησίον ἀεί. {1ἱζ1, 
Ἱεατοππσῃ. Τ. Ἡ, ϱ. 776. οὐδὲν ἀνιᾶσι διασπαράττοντές µε τῷ λόγω. 

Ῥε]αάαπι {γ1ρίά ρτῖπιας νειςι5, 

Μήδεια πρὸς μὶν δώμασι τυραννικοῖς 

οὗ υπίσαπι Πτογαι Ππαία ργοπυποίαϊαπι Ιαταῖς ἵΠ δε ροΙΗἰς αἆ Ειγίρ. ἵε- 
ἀθηΠι ἵπ Ἠμης νοισΙπι 693. ἵπ Ρε]ασίη επίαπ Ἱεοτηπῃ, 

Τί χρήμα δράσας; Φράζε µοι σαφέστερον. 

δεᾖοῖ. Σεσηµείωται ὁ στίχος» ὅτι καὶ ἐν Πελιάτιν ἐστὶν» ὧν ἄρχει» Μήδ. π. 

µ. ὃ. τ. δογἱδοπάιΙη ὧν ἀρχν» ατ αρυά «Λε. Ἱεσῖτατ κΠΙ. Ρ. 539. Ε. ἐν Σε- 
µέλη», ᾗς ἀρχὴ», Ὦ νύχτες. Ἀεαϊδης αἀδιαδαι Ῥο]ϊας Ἐ εσ]ίς νεπεβςα» --- »τα- 

γεῖν πείσουσα ΠΠελιάδας κόρας Τωτέρα". εοπ{. Εγέρ. ἨΝ]εά. ν. 9. 486. 594. 

Ατριηοπτο τοροπάεϊ Ἠΐπε εποταταῃ αριιά {ή20γεΔ. ᾿Αρτραεῖν, κατωκόπτειν" 
Ἐὐριτίδνς Πελιάσιν. δυπῖ εἳ εκ Ῥε]αξίη αραιά εππηάειη αἷῖα απαεάαπα» ετ ἵπ 
1,οχίσο 5. ΦζΗσεγ/. ρεπες ΙΛΜΚΕΊ. απ Πὶς «εμέ ἂε Ν. Δ.νη, ς, 
47. τῶν ὑστρίχων --- τὰ ἔκγονα ὄβρια καλεῖται" καὶ µέμνηται Εὐριπίδης ἐν 
ΤΠελιάσι τοῦ ὀνόματος., καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾽Αγαμέμνονι καὶ Δικτυουλκοῖς. αἆ 
ΠπάϊοΙηΙ «{ετογ1ὲ 5οτῖοὶ [αεῖ]α Ῥοτιοταῖ ὀβρίκαλα καλεῖται" εά ἵπ Ειάϊίοπε 
ἆ οπάϊπεηςῖ Ῥοτπιίτα τε]απεταητ α]ῖς υπ ἀοοιῖςοϊπαῖ ὐχαπάα: Αἰσχύλος 
Ὀλβρίκαλα Φησ) τοὺς λεοντιδεῖς, ἔίσίῇ. ἵπ 1. Γ. Ρ. 988. 36. 

Τα Ρο]γ]άὲ ἁταπιαῖε ΠΟΠΙΕΠ αιριτῖς Πδίταϊο Ίποτα Πολύειδον 5εΠρεῖς5ε 5ι]- 
ερίσοι {ωγἱρίάοις απῖα ἆᾳ δοββοαΙέ ποϊαταπι α Ὁταηπηατ]οίδ, ΠΟΠΙΕΠ 1ροῖ 
φοπίρταπῃ ῬασΠς ]ίπ] «οττερῖα» Πολύϊίδον. Ῥταεϊεί νεῖσα5 εχ Βοὐγ]ζο, πο 
Ίπ[τα ΡΟΠαΙΙ» -αα 4ῳοαμε εχ Ιπεᾷ]ᾶς ποπ Ῥαυσα», Ἠπος ΠΙΕΕΙΙΠ το Πυπιαπῖ- 
τωτο 5υα Πτογαγήππας απποτο σοπ]πηἰσανίε ὉΌἶατ, ἹΝοςτες Λα ηκεμίης εκ 
Εγιποοσίοο Γκερίο Ραγῖς. Πολύϊδος. οὕτω καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ τοῦ ᾿Αρχιβίου» 
μα) ἔστι Φησὶν πολυίδµων μάντις ὤν. οὕτω δὲ καὶ τὸ ὁρᾶμα ἔπιγράφεται πᾶ- 
ρὰ Αριστοφάνει' μαρτυρεῖ δὲ Φιλόξενος. καὶ Σοφοκλῆς δὲ Μώντεσι συνέστει- 
λεν., ὅρω πρόχειρον (Τ.. Ὁρῶ πρὸ χειρῶν ) Πολυΐδου τοῦ µάντεως. καὶ πάλρ' 
Οὐκ ἔστιω εἶ μὴ Πολυΐδην (Πολυΐδω} τῷ μοιρόνω. Ἱοταπῃ Ραµςᾳ ΡΓοδῖΦϊ ἴπ 
εάΐτο ΕγΠοοσίεο Ῥ. 681. 54. ΠΠ] αραιά {φέσι 

Λ0- 
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Δ µΡογιάἡ ἀταπατῖ αγσαπποητΙα γα] εχ «{εζμο οι ἀϊβιομ]τετ ΙΠιο]Πσογο- 
τος» υὈἳ «Ιπι αἱ πεσαι {π Ότετα ποοτμαπι τερεΓίσὶ, Τταρίοιπα ετίοπι νἱτι- 
Ρεταῖ αῖ εκ ποστια νῖσα Ῥο]γίάιπι {εσεΏτ αΠδυταΠτεΠι: ἆς Ν. Λ.ν., Ῥς. ος 
Ἔοικεν ὁ Εὐριπίδης ἀβασανίστως πεποιηκέναε τὸν Πολύίδον ὁρώντα [ Γλαῦ- 
και | καὶ ἐξ αὐτῆς τεκμηράµενον ὅτι εὑρήσει κο) τὸν Γλαῦκον τὸν τεβνεῶτα., τοῦ 
Μένω τὸν υἱόν. ἸΝΗποϊάςς ἵ]ε (ἱαποις εεοἰάεται {ή «οἰδήη τηε] ΛΙ 
1γσίη. {. 196. εἰς μέλιτος πίθον πεσὼν ὠτέθανεν, «4βοδίοά. ΠΠ, Ῥ. 134. τί- 
θω, Φασὶν ἔνατεπγίγη μέλιτος, ΓΕωσίστή ἵπ Π0η. Η. Μ., Ρ. ὅ5ο, 99. ΠΟΠ 
5ετίρσεται πι Βαίσερήαίως π. ἸΑ. ϱ, 57 ΕΧΕΙΠΟΓΗΠΗ ἐπὶ τῷ µέλιτι, ααοά 
νι]ρατυσ» 5εὰ ἐν πίθω μέλιτος. ἩἨοτιπι 4. δοίαμας ποπ τοςοτάαδατα αά {μ- 
εἰση. Τ. ΠΠ. ῥ. 945. 54. Ῥιετήπι. εΙΙ5 πο οπἆανοι οΙΙάςΠα ΠδαιιαΠ1 Ἱπνοπίς- 
ὕατυς, αιπεγεπῖρας τεδροπάϊδε ρατεητίδις Γεάτ Αρο]]ο 5εουπάπῃ ᾖγσί- 
103 Ἱ. ς. (ος{Υ 1 νοδῖς) ΠΑ{Ι(Π} ἐ51 ζιοά 5) ζιμ1ς ΦοἶνεγΙΕ ῥ116Υ 4Η 1οδΙδ 6- 
φ1ἱ1ἳ. -- (ΝΠποῖ }) ἀἰκεγωέ 4Η εδ ΙΓ Φε {0Υ {η οἷς οὐ 06/11 
72141. οὗ ατίπια νἰάετα Ρο]γιάϊ ἆταπια ἀεδίσηαςδσε εβού]αείου ἵπ «{ἱγί- 
16. εὰ. /εὐθ. Τε ΠΠ» Ῥ. 397. Τραγικῆς βοὺς ] Δρᾶμα πεποίηται Εὐριπίδου. 
ἐν ᾧ (βοῦν τρίχρωµον ποιεῖ εὑρῆσθαι τισί. πε 5αδἱἱοἴμητας, περὶ οὗ γέγονεν 
αὐτοῖς Φιλονεικεία βασιλείας» ΠϊΠΙ] Π]α Ώως, ορίποι» {αείππις νἱάεηταταιια 
3ῦ α]ο αάϊθοτα, εοπ[ιπάσπτο ἴνΠποῖς νΙτπ]άπῃ «Ἠπῃ 4ηγθο Ῥε]ορίς ἵπ. 5ιαὈ]15 
4Π1ετε; «Ίσα {ηίεγ ῥεειάεν ὤγεα εἰαγ1 εοά ἀῑκῖιτ «{πίΐ19. 

ΏὈυδῖαπα τας, πτταπα Οαιοὶ «λἆανει ο55αῖ τπατὶ οὕτυτάπι» απ ἵπ ἵδτγη ἶα- 
εετεῖ περ]εστμΠ, Δαι]α νἶδα πποτῖπα» Ύυαε ἵπ Πτοτο ῥταθάαιη ϱΠποτοτος, 
αηερὶςίο Ίαετις5 απσατ ἵπ Γη {ρλάν ἁταπατε Ῥο]γῖάις εκεἰαιπαδας: Ἔα. ἔα. 
Ὁρῶ τὸν ἀκταῖς --- νε], αι δοτδεπάππα Ρροιῖας αγρίους 

οσμο. 

Ἔα. ἔων 

Ὁρῶ Υ᾿ ἐν ἄμταῖς νοµάδα, κυματοφθόρον 
Ἀλιαίετον' τὸν παῖδα χερσεύει µόρος 
Εἰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς εἷε θάλασσαν ἵπτωτο 
Ὁ κύματ᾽ οἰκῶν ὄρνις» ἡρμήνευσεν ἂν 
Τὸν παῖδ᾽ ἓν ὑγροῖς κύµασιν τεθνηκέναι. 
Νῦν ὁ᾽, ἐκλιπὼὰν ἤθη τε καὶ νομὸν βίου» 
Δεῦρ᾽ ἔπτατ'. οὕὔκευν ἔσθ' ὁ παῖς ἐν οἴδμαση. 

7Ο 

Τα 71ου εφ ζε) 10Η ῥΗπεάοπεῖῃ Πωαεξίοη (φεινανῖε Ο1οσα1ῃ νο- 
εεπι Ον/άΐμς,)ὶ ἱμ ἠογε (1Πέγεπίέι ἐδεα1: {π ΜΕ} εί ῥ1εγὶ εὔάσνε: 
(τὸν παῖδα χερσεύει µέρος, οὔδευτα {οσπια ΙοᾳεΠά1 ἀῑνίπιιη ποη ἀεάεςε- 
Ῥατ.) επ επί αἷες { {ή αθίήαης ΠΩ ΓΙΠίΣ (οἰκοῦσι περὶ θάλατταν 

ες καὶ 

αι] 
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σαὶ ὀκτὸδς., «ἄ4Ιοίε]ει Ζώων Ἱστ.ικ. Ῥ. πδις 14.) ἑπ7μάγα ενοίαεσεξ, ῥή0- δὲ. 

{η {Πὴς εδ Ιπείη οἱσηέβοαγείς ΠΗΠεΕ [δεῖ οἰδὲ ομαδα φιΐδεις «ὁδ- 
εσιῃ νομαί, «ἀργε]λοίς πο ἀενοϊανίες ποη ασε ῥΗε. μοηδεδ: ἰπσες: 

οὐ ές. Οὔδοιτα αἴιαο νἰάεβαπτας που ἴπ ]οσο Γη] αἀϊοσείς εχρ]απαςςὰ 

1ηο Ρ]ειαφ"ς ορίπος: ἆε ρεϊπιί νετςΗ5 νοςᾷ κυματοφθόρον ἁἀποίταπτοπη οοπΏς-’ 

ππανῖς απιίσιις ετιιάἰείςεῖπιας «0. Κιῤηεμίης» 51 πον ἀϊδρ[ίερτε φἰσπϊβσαης 

Συµωτότροφον. Ἆος. Πεσίαπαπα αἴφε {αγλρίάὰ τεσιϊταεπάσ!α ««εΠςδεο» 11- 

οὐ πι {ηἱωεδίοη οίς ἀῑκοτῖτ Ῥοδΐτα» Ἡτ 6 [εγῖς ΠΕΡΣΗ θηρότρε- 
Φον: Οἴτῃαθτοπα ΠΙΟΠΙΟΠΙ λιονότροθον «ἀῑχίτ Αρης πγίσώηε. ΄ Ῥταςϊες 

αἷῖα οἷο ὀρεσίτροφος 6ἳ οἰκότροφος. αἀλίσεπτιτ. Πιπο οσα Ιπείσποπις ἰ- 
ΠΙΟ ἵπ 51ο 66Ώοίος ἴπ Ίποεπι Ρἱοίετο εκ «ο ο) 11 ἐπεολὴ ἴα Εεγήιο- 
ΦεΠέή» αι ἴπεδ ταΏΤΙΠΙ νους πιεάϊος εκ Γ{ρίάΙ ποῦῖ5 Ρτοΐετερας Ῥο- 
Ἰγιάο Ῥ. 4τό. ιδεᾖο], 5. (εκ απο Οἶατ. Δαῤηκεμίώς εκοεῖρτα πημί ἆθ- 
ἀῑτ υτοπόα) αά ἴδια {161)οσεηῖς», Τὸ Βὐριτίδου ἐν Πολυΐλω ] Οὕτως, ἵπαυίες - 
ἔγονσι τὰ τεῦ Πολυίδου ῥήτα. ἴπΙῃ 5εφυπίτ» Ῥο5ι νοσυ]ᾳς, εἰαιπαπείς Β 
Ἠῖς Ἰπάίσος Ιαειαπεῖσαμς» 56ΡτεΠι ναῖσιδ «οπΙπιΗ» αἩος Πασαπι ΤεγΗΠα 5ει]- 
ὁ]οςῖς ποπ Ἱπσγαῖος {πιμγος εχβϊ ρα]. 

Ἐληκάεπι Δηρατῖς ο5»α νΙάσπτν απο ἅατ αχ {γ1ρίάΐς Ῥο]γῖάο λούσενς 
ϱ. 985. 5ο. οπἰθηςοπιπ΄ «οππροπί Ροτεήε απετεῖα Τϊσεσίαε εἰπηήῃς ἵπ Γ- 
11ρ. Ῥλουπὶς. ν. 961. 5644. Ρο]γῖάο περαπιῖ Πε ρο55ε. αποά πιοσευὰ- 
ΠΠο]ί ραϊεσ: ἀρσ]άσταδαϊ, ἀῑσετε Ρροτηῖτ Ίος Ίπ ἄπαπαε Άμος: 

- ε - ΄ 
2 

ὉΏστις νέµει μάλλιστα τοῖς αὐτοῦ Φίλοις 
Οὗτος σοφὺς πέφυκεν εἷς τὸ συμφέρον. 

ΎἼαο (010 εετοῖσαα Ῥγοιετπηίςεα 51ης ἵπ /ούσεο Οενη. Ῥ. 96» 43. ἆτδ- 
ππατῖς Ιπάϊοίαπι εχ (σά, «5. Βαγίς. Ῥιαευυϊτ (Ρος Ῥ. 15, τεεερία ἵπ 
Ῥωπς Ἰοσ"πι ἹαοτίοΠς, αΠθπι (461ΕΥ. Ρροδιεταῖ ἴπ πιαϊσίηθ, 

Αἰἰιά Πιῖας Ττασοσάϊίαο {ΤασπιεπεΙ) ἱαοταπτατ εκ δες [Ποηπεγέ «[ιεὶ- 
ἠεπιὸ [ς. ἵα Π. κ. ν. 56, αΌὶ πἆ Τέλος ποπιϊπὶ Ξενοφῶντι αλ {είωπτατ 
ο ο κ. ΄ ς . ΄ ΄ 

ἄκτα: ποτὲ ὁὲ τὸ ἑαπάνγμαι ὡς Εὐριπίδης ἓν Πολυείδω. 

Μάτην γὰρ χω σὺν τό ἔμκαίει τέλος. 

ια) Δηνοσθένηε ἓν τοῖς Φιλιππιμοῖς, Χεῤῥόνήσον δὲ ἓν τοῖς αὑτοῦ τέλεσι διο- 

ύξει. Φοπθεπάσπι Ἡὲ 5ωο ἆε ῬΠ11ρρο φεεῖρεῖτ [δεμοςή. ΡΙΙΗΡΡ. ΤΙ: Χερῤό- 

σον ὃὲ τεῖς αὐτοῦ τέλεσι διορύξειν. τέλεσι τοῖς οἰκείοις εσι αρ. Τ1μογά, Ρ. 
75 80. 9ἴῑπαυ Ρταετἒς 6εῖετα» ἀθάῑτ «4. Ώοιμηάευς ἵπ Ὠειῃος/ή. Ῥ. 49. αἲἷα 
Τοαιρίως ἵη Ηἱά. Ἡὴ. Ῥ. 96. Ὁπιίδο ἀταπαίς ποπηίπε» νειδα (πε Βίπς 

{ηήρί(ος εχοετρ»ῖῖ Ες σίΠίμς Ῥ. 705. 47. 

Μώτην ὃ᾽ εἰκοστὸν τό) ἐκθαίη τέλος. 

Ίωναπι Ίσα 5ε ἱπνίσεπῃ : 4Ώδαιε 15 εχ εἰμοστὸν ἀλῃειίτει επι]ςςει α[ίοιῖς 
οἵ-ω σῷ" Ῥτο ἔκκαίει οοπππράυπα Ρρίαςὺει {αι ἐκθαίη. ῬΏεάίρε Ίτα- 
φῖουπι  ατθίσος» 

κο κ 

Μά- 
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Μάτην ἄρ᾽ οἴκῳ σῷ τόδ’ ἐκβαίη τέλος. 

να] οἵκων σῶν. ᾖαες ἠηβεηεά [51 ἆε δομές {Ηὲς ἀεερίίσγε: Ἱαῖς νους Γοτῖα5- 
5ο ργοχίπι Εαογα μδίσστα, Ύππο ἀαἲ οχ γέρο. Ῥο]γίάο δοζαεως Ῥ. 619 37. 

ὠνθρώπων δὲ µαίνονται Φρένες» 
Δαπάνας ὅτον θωνοῦσι πἔµπωσι κενάο. 

αναεφπε ἆθ ἸΜΠποῦ ἀῑσία ῥίαεῦει Ρ/μῶγεμώς Ἔ. Π», Ῥ. 11οή. Ὁ. 

Κρητικοὺς 
Λὐλοὺς, θανούσης κῶλα ποικίλης γεβροῦ» 
[ Συνέθαψε Ἱ 

Ἐποῖσηε ἴδία ΡγασδοτΙπα Ἡτ ευδρίςςυ Ιπδῖσπο Ίπα Ἠπίας ἀταπατς ἀειεχίςοε 
Πασπισπίῃ. ἴπ «Εγαιορήεμίς Ἐρίρτο]α ἆε ευδί ἀπρ]σατίοπε, αΠαπι 5εΠἱρ- 
ἵαπα αἆ Ῥτοίοπιαομπι Ἑοσμίη 5εινανίτ ποὺῖ /ωζοςης «{νοβ[ομὴ{ά (9ΠΠΠΙΕΙΣ. 
ἵη «γεῤμμεαις Ἱ.. . ἆε Ἀρμαετα 6 (ΥΠπάτο Ρ. 5ο. Πῖπε τερετίἴαια» ΟΙ 
αἰῑῖ5 το]τα 15 ορεγπη {1γώἱοςέ ρε «4γακὶ δμἳ ΡΠασποιπεπῖς 5υΡ]εςῖς γεπετα!- 
ἀπ5/οσπη. [Το]: δὶς απτεπα Πρίστοίαπα ἱπείοαί {γάζοδέβεπέο: Τῶν ἀρχαίων 
τιὰ Τραωγῳδοποιῶν Φασὶν εἴσαγαγεῖ τὸν Μίνω τῷ Γλαύκῳ κατασκευάζοντα 
τάφον’ πυθόµενον δὲ, ὅτι παντῶχοῦ ἑκατόμπεδος εἴην εἰπεῖν» μικβὸν Υ΄ ἔλεξας 
(θασιλεικοῦ σηκὸν τώφου., διπλάσιον ἔστω. τοῦ δὲ τοῦ κύβου μὴ σφαλῇῆς. 
οἴἶαε 5εηΗΗΠΤΗΣ νειδα 5απε /γαἰοςέεμίς, αὐῖδιδ, Ἡτ οἳ 15, νοαιςΙΠι 
5ροεῖεια Ἱπά]άϊτ /ῶο. ΠΝνίο. Πιοζμοές ἸΝϊδεε]]. ΕΡΙΡΗΥΙΙ, 11 6. 1. Ώιο Τὰ» 
δὶοἰ νειςι5 δὶςο νἰάεπτας 5οΠρεπαί » 

Μμερόν γ᾿ ἔλεξας βασιλικοῦ σηνὺν τάφου" 
Διχλάσιος ἔστω᾽ τοῦ κύβου δὲ μὴ σφαλῇς. 

Ἐκ Γαγριώς Κᾖαάζσμάμίλο νεῖ5ΙἩ Ῥαεπα Ιπίερτυπι Ῥϊαεδαί Ο/4Π1ΠΊ4:, 
/σες]άΠ. Ικηεμὴὲ: ᾿Εξαιρεῖν, ἀντὶ τοῦ ἀπαίρειν (]ερ. ἀφαιρεῖνι/. Δ.} 
Εὐριπίδης δε ᾿Ραδαμάνθυϊ, Οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς ἐξαιρήσεται» ἀντὶ τοῦ ἀφαιρήσε- 
ται. Ῥτοβαδ]τες, αὐτὸν Ἰπδετίο, ΥοΙδΙ(αῃ αχρ]ενῖτ ο. ο οης: 

Οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς αὐτὸν ἐξαιρήσεται. 

ῖο νογβιπι θἴἶαΠ Π]]αά οἳἵῃ ἀπρ]ῖσὶ αοσιφατῖνο σοποιρῖτ 11ρέζες Μεά, 
ν. 793. Λε. ν. 7ο. 848. Τρι. Δυὶ, ν. 07ο. Πειας]ά, 977. Αά εχεπι- 
πα Εο)ογὶ Γπεαπεπῖας ἀφελέσθαι Ίππο 1Π ΙΠΟάΠΗΙ αάπίρεητ γειείεςς 
γἱά. Πεγοῖοί. Ῥ. όοο, 38», 6ἳ ποῖα, Ὁτὶ ει {721 λεἰέῃσ] ἴα Ῥ. 479. 89. 
Ῥτασίος οβ/ος]εΠ! ΡΗΗΙ. Υ. 376. 999, {ΓωΗἱρ. Ηεο. οδή» Δὶς, 45, ΑΠ: 
ἀτοιῃ, 3556 εἳ ἀταηαῖς Υ. 779» δὶ ΡΙο Τιμὰ ορατά» 

Τιμὼν καὶ κλέος 
Οὔτοι λείψανα τῶν ἆγοθῶν 
᾽Ανδρῶν ἀφαιρεῖται. χρόνος. 

οσα ση 
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Ιάσπι Π]ο ιΗσεγΗ1. Οταππηατίοιις 45. οκ Εγριήὴν 9γ]εο οτναν]τ ἴδα: Α΄ 

Ῥαυβῶμεν εἰσελθόντες: ἀπόμορξαι σέθεν 
Τὰ δάμρυα. 

ο ή ἠσγεςςί εἰθΙΗΗ θής: ὤδείεγσε {πάς ΙσοΥγήας: σὶς επϊπα Ρτ6 
ῬΒαὤμεν 5επρδετίπι» εἴ Βαυβᾷν Ῥτο ἱεετίοπο Οοάἱςῖδ, Βαβάν ἀντὶ τοῦ κα» 
θεύδειν. ΒΕὐριπίδης Συλεῖ, Βαρῶμεν εἴς. --- Κάνθαρος Μηδεία., Β:βήτομεν. 
Ῥτασιοι «Ἠοςγοὔ μη» Ῥίαεδει Βαυβάν οκ «4γἱκιοβῆαπε Οταπιματῖςο ΙΠῖοί αἶῖα5 
»αιοφώνους λέξεις ΕωίαέβίΗς ἵπ Πο. Οά. Ξ. Ρ. 546, 3. 

Εκ εοάεπι ᾖγαπιαίε» ηῖςὶ {π]1ογ. Βαϊτγτῖςο, ἀῑσιαπι αποάάαίη 1οςοδίπι εκ- 
Ώΐδοι {θίσίῇ. ἵπ ἩΗ. Α. Ῥ. 8ο, 59. ἃ 56 ΤΡΟΙΑ ἵπ Απο (απηαίσα | 

6ο, σΗ 6Λοργοδοσοί: Φέρει δὲ καὶ χρῆσω τῆς λέξεως (εἶα) κειµένην» Φη- | 
ὁ)», παρ) Εὐριπίδῃ ἐν Συλεῖ ταύτην» 

εἷω δὴ, Φίλον Σύλον' Β 
3 . ) 

Έκτειέ µοι σεαυτὸ» καὶ Ὑίνου θροσύ. 

Ῥετ ξύλον Ίος ἵπ Ίοεο {οτί αῖς Πενου]ίς ποια σοδίαΠΊοΠ» εἶανάΗ:, τὸ 
Εόπολον Ἰπιο]]ΐσαι: παπι «ἶαναιῃ αὐἱ ΡΕΙΗ5 Πηχίς σοδιαηϊοιη. 2έ20ΟΓ 49. 
ὀῑχίςςο γνἱάειΠΓ» 

Ἐύλον τ) ἔχοντα καὶ λεοντῆν καὶ βέλη" 

νοσεί πτήπαπα νυ]ραταο τόξα κφαοσηηοπάαπα φαδρίσαδαίαν Ὠοουιῖςς, Το. 
{μπας αριἀ «4ἱΛέεῃ. ΧΗ., Ῥ.519.Ε. Εωσοίῇ. Π. Χ, Ρ. 13984. 19. Λά- 
ἀεόῖα νετο, Φίέλον ξύλον, Ἐκτευέ µοι σεαυτό αὐῖΠ πιο τὸ», γίνου θρασύ» 
αἰπά ῥόπαλον» 3ἱν6. είω ἀειποπςίταηῖ, τό δεῖνω, δόρυ 9πσαπο ἀῑειαπα, 
Ἡτ «4{γορ/α μέ, δὶς Ὠϊοσεπί: 9ἳο Πετομ]ες ἐν μιᾷ νυατὶ τᾶς Θεστίου πεν- 
τήκοντα θυγατέρας, πτ Ιου] 1ποάεςιο (γεσογίως Ννασίώάπφεπῳς Τ. 1» 
Ῥ. 5. Ρ. Ίπεπποι ΤΠεοςεῖτοϊ {οἵἴαδδε (πας φαποτῖ Ῥαϊτος ἴδιί απῖ νοςαα- σ 
τα» ες «οε]εσες απίπιας, ὠνθρώπηωω δεδρώκασῳ» οἵ Ἡωπαπς Ἰοημὶ ἀερμς- 
τιητ») ἐκ Εἰά. 1, ος, 

Οὗ λέγεται τὰν Κύὕπριω ὁ βώκολος. 

Ίρρδα Ψεπιις {γἱορΛαμὴς 1,γῖδιτατας ἀῑείτατ ν. σσ. ἐντέξαι τετανὸν τερπνὸν 
τοῖς ἀνδράσι καὶ ῥοπαλισμούο. Ώος Ίταηπε ΠΗΠετοι]ί {2/1 α1ιο 5ΕΠΊΡΕΣ αἴ- 

1η4- 

(4) Ἐκ μάς ππ]τα Ῥοτευητ σο]]1σί» ἵπ ολο] αἆ ἴδίαια οἶίπα 
Οοιποεάίαπη Ίθοῖα» «α1αθ 0ο ΤΟΙδΙΠ αχ απιίφιο ποὺῖ Οοάῖ- 
εε α[ἰπαπάο ρτοάίδιΠτ ἵηπ Ίπσεπι: ἵη Ίος ΘΠΙΠ Ἠπὶςο ΡΤΟΡΕΠΙΟ- 
πράμα 5εῃετοε (Οµαηπιαίςο ΠΙΟΠΕΠΙΕΗΤΟΓΙΙΗΙ γετοτπ αημίτα Ἰα- 

τοὮς 
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Αιήτη». απτοφ απ. ἴη εοείαπῃ αὈίτοι, 5ιτοπυς Ραρηανίε Ὀρθ.γέρηε, Ῥοταῖε 
μὲ ἑόλον ῖς ετ ῥόπαλον νοσατὶ. ἵαιτα ἀῑεί Ῥοδδεῃτ, αἩῑο πος '5εγοσῖς- 
αἰπιὶ Οατοπες5 5ΗΠΙ ΠδΙΠΠ  Παῦδετε ΠεσαΓεητ, 5ιηπ]άεπι [οτί ποπαπίδδοπτ 

σοι 89, ξύλον ἵπ Ονεητα]ἴρας είς Ππριής αἀΠ]δετί. ει Ἀ]αρηϊ ἵπεοι- 
ριετῖ {οὐ0έ Χχιν, 9ος ---- Ῥ. 6δο, Ῥ. ἨΝεΙητ απἴεπ] , ανα ώ, ου, 
οὐεγ ές «άεγά 0Η 0ΗΦΕΦΗ1. 

Ἐκ Εωγρίαώς Φιπεπεῦοσα 5Ἡρουσυπτ αἱαποε μετ ῇ- Ῥετναπηστα, ἄε 
αὐίδις κἱησυ]ΐς ποππι]]α ἁῑσί Ῥοδδεπίτ. Ὀπίεμπι, 5εά οππίαπ», πιο αἰὶ- 
ἀεΙη ἱμάῖσος εἰεσαπτϊδίπππα, Ώυης ΤαΠΠΙΠΙ Ρετίγαςῖαθος αδί Ρπιυπη Ίδτά 
ΡΙΟΡΟΣΙΕΤΟ εΧ «Εμ. Χ, Ρ. 457. Ε. ἆὲ δίπεπεθοεα, αἴειι 1ΠΟΤΙΗΗΙΑ 
Ῥυταδας» Βε]]εΓορΠοΠϊεΙη ἵαπιοῃ αΙπαΠῖε : 

Πεσὸν δέ νιν λέληθεν οὐδὲν ἐκ χερὸς» 
Αλλ) εὐθὺς αὐδᾷ , τῷ Κορωθίω ξένω, 

Ὦ Ώοετο Οσα Ζοής εχρ]ϊεπῖτ Αππιιάνοι. π 799, Ἠσε 5ρεεὮτ «4Μοβή. 
ἵπ Τμεσπι, ν. {Ιο. 

. 3 » ” / Ανηρ ἐρωτᾷ" τῷ κατέαγεν ἡ ἡ χύτρας 
Οὖκ έσθ᾽ ὅπως οὐ τῷ Κορμθίω ξένῳ. 

ΠΠς νείεπα ιδεᾖοῖία ποὺῖς Ἱεσετοπτατ, αυτ αριά (4) οωήαης ρα 
ΥΕΙΣΙ5: 

"Ίησι λάταγαως τῷ Κορινθίῳ πέει » 

Ῥαττεπι [ιοῖτ 1οεῖ» απειῃ οσα ΣεςγεᾖΗὲ ποῖα ο. Ῥίογσοπς επηοπάανίε ἴπ 
Ποεγ. Ῥ. 953: 954. 

Τη Ἠϊ5, αὖπς ἀεάῖτ εχ Ἑκεετριῖς (60111 Ρ. 4οΙ: 

Μουσικὴν ο) ρα 
Ἔρως διδάσκει» κἂν. ὤμευσες ὴν, τὸ πρὶν» 
Συνετόν τε ποιεῖ, κἂν ῥάθυμος ἦν τὸ πρίν. 

5ἱ ποῖερατ Λος νετα ΠΙΟΠΕΠΙΕΠΙ ἴρητας νἵγ ααστοπταεῖς πι ἵανε- 
πεΙα 5εαῇ Βεπ{ζε]ώγ» τάῖρε σαἶτοπι ΥΙππ, κἂν -- ἡν, δοπϊθεπάο ὃ- 
ευπι. 5η οπαίπίς ροριμ]ασί Παυά Ῥραπίο ἀοοτῖοτο, Τᾷ. (αιώκεγο ΑΔ. Ν. Ῥ. 
Ρ. 507, εοπΊδετε Ροϊπετας» ετ αὐῆςετε Ποπ νδεΒιηᾳ τετ Π. απο 

ρτίο- 

Ὅτοπε, ἵη Β]δ]οτμοςίς, επι Ἐάοτος ρεπή Ἡθσοπαπῃ πιο[ῖοτα Ῥα- 
θετεπῖ Ρεπασεπάα», Ίητε πεσίσοτα: αἩπε Ώυπο ἵαπεῃ  πο]]επι αἲ 
ε)εραπτῖατΙπα  νετεταπῃ. εωρίάἰς αι διςάσια  δπάῖοσε τεῄςετεπας; 
Ῥοΐξτας ρεπεῖςμ]αίως ττασταπεῖθας Ιῃκιτιησηϊα Ῥεππεσςσοασῖα. 

ος 9 



σού να δὲ Υ, ὈΙΑΤΠΙΡΠΣ σαςρυτ Τσ, 

Ρον ΗΙ ομΗσίης ἀθ[ομπΙαΗ:. 5ο εα]]5 «ηςρίεἷο ΠΗΠάΙΣΙΗ Δάγπειὴς νο- Α 
πε ἵΠ. ΙΠΕΠΙΟΙΗ,  Ὁοπιρατας (4/4Λ6ΓΗΦ ΔΕΠΑΤΙΗΠΙ» 96η «4βοςιοὲ (χα, 
95.) Πάε εισάϊάἰτ ᾖηγ1ρΙώ ε5ξε; πὶτί ροῖσταῖ αμετοτίταϊα ο/οδαεὶ Ρ. 50ο 
5» οί ἆῑι εκ, Γέρίάς Γεἱερίιο., Οὐ: γάρ τι, Οδυσσεύς» 5ἵγα Οὐ «γαρ 

δ. υἳ δι ἵῃ 19. Οοἆ. Παά, οδοί ππρ]1πι : 

Οὐ» ὧρ᾽ ᾿Οδυσσεύε ἔστιω αἱμύλος μόνος» 
- αλ α- 

Χρείω διδάσκει», κὰν βραδύς τις ᾗ, σοφόν" 

Οιιοά οριά. μή ἱεσίτιτ π ν. Χρεία" 

Χρεία διδάσγει, κἂν ἄμεύσος ᾗ» σοφόν" 

φηερίσαταν Οἱ. Τουβίης Ἐπιεπᾶ, ΤΠ, Ρ. 491. οχ ήεμομάγὶ (5) ἆταιπαια 
ἁποτμια» επῖ ΠΟΙΠΕΠ Επεπῖε Καρχηδόνιος" μπε ποια γἱάῑτ 6αίάξέσ5. ἵπ 
αἶτετο ἆγ{ρ]Ις Ἴοςο, ΠΟΠ Μουσικὴνο 5εά 5οτθεπάΙπι Μουσικὸ», αποά 
οἱ. ρτίπιας πιοπαῖε ροιςρἰσαοἱροίπιας Πἱα . Δεμί{ε]. ἵα Ερί. απ 1. 
Ρ. 915 Ρίβεῖες ας, . Ίμεσεπτ. Ἱποπίτ, αὐϊ δαρίεΏῖ, μοὺσικὸνο Ποῦ µου- 
» σικήγ. ἸΜευσικὸν διδάσκει, Ἱ. 8. ποιητὴν ἀποδείκνυσι, ῥοὔέαια Γέάά{8 : 
2» Οιυαδὶ Ίος δεΠαπῖο 1μητῖπο ἀῑσειῖς: 

»» «4/10/ ῥοξέα; νε ]αοῖς γε] {ηγεηίή. 

Οὐροιναίο εωε]ο]] πηίπιο νη]σανῖ πιαηθῖ 6ΛάθΙ1» 5ἶΎα Ἱερατας µουσμεὸν η 
δει» αὐοά {:ωγἱρίάση ατὈίποι ἀεαίδδε: 

ποιητὴν ὁ᾽ ἄρα 
Ἔγμως διδάσκει, κῶν ὥμουσος ᾗ τὸ πρὶν. 

Οιιοά Ογοείως αἩίαιο ἀεάείε, μουσικὴν ὁ) ἄρα --- 5οπιοὶ αριά δ/µ1/- 
ει «ΎΠΙΡΟ5. 1 5 Ρ. 699. 6. είπα Ἱερίτατ αρυά επππάσπι Ρΐ5, Τη 
Έτοιίςσο Ρ/ι/αγοδὲ τερετίππτηϊ Ιδῖα Ρ. Ζό5. Β, ἐπεὶν καίπερ ὢν ἔρωτικὺε, ὁ 6 
Εὐριπίδης τὸ σµικρότατον ἀπεθαύμασεν» ἐπεὶ (1. 1ε5. εἴπὼν) 

ποιητὴν ὥρα 
"Έρως διδάσκει» κἂν ὤμουσος ᾗ τὸ πρίν. 

Γ ω 

συνετέν τε γὰρ τοιεῖ» κἂν ῥάθυμου ᾗ τὸ πρὶν» καὶ ἀνδρεῖον, ᾗ λέλενται» τὸν 
ἄτολμον. Ἐκ νοιδῖς Ρ/ωήσγοδί 6γοἱζ5 ποὺῖ Πὶς ᾳποαιιε νευσαῃ ε[ογιπανίτ, 

Συν- 

Ἅω-----------------ααααμακον
νινσννσσαα 

65} ΙΜεμωμάμὲ οετιὰ Ἰαΐοι αριἀ Ηόαμ; «οπιοεᾶῖα ες αἰδῖ, ετ 
ἵπ ν. ᾽Αντάλλαγον, -- Μένανδρος Κανηφόρω": Ἐδεῖτο Ὑχρῆσαι τὸν 
σεαυτῆς θυγατέρα ἀντάλλαγον χήρα. Ἑκοῦσα ἡ ἀδθελφὴν εἴς, 
α ας Πἰπηϊ5 ΑΗΗΕ γίῆορα, δε ἵΠ ἰδῖς οογηοὶ [πο] ροῖςῖξ: 

Εδεῖ- 



ΙΝ ΟΟΤΟ ΡΕΛΜΑΤΟΝΜ ΒΕΙΙΟΌΙΑς, 907 

Α Συγετόν' τε ποιεῖ, κῶν ῥώῤυμος ᾖ τὸ πρίν. 

ᾳὔοπι ἆς ἵος Ίοσο, ἵππαπαπι ἱπάίσπαπι ᾖΠωγίῤῥάε, Οπίεί ϐπγοβ]ῖ5 ἆθ- 
τατσαὈίπηα». Επάειι Εγέραής. Ἱατεωτ ἵπ Ρ/ωαγεΠέ πεπάοςὶ ἆᾳ ΕγτΗ. 
Οίας. Ρ «495. Σ. ὁ ὁ) Εερεπέδης επιὼν διδώσκειν ποιητὴνο ὡς ἔρως κἂν ὤμου- 
σος ἥ Επ ἐννοῄσαι. ὅτι εἴς. ἴπ' νατῖϊ5 Ιεστίοπίοιας5 ροδίτα» διδάσ»ει 'μουξ 
ικὴν ἔρως» νΙτοζαα ἁοστοτΗη παρά διορθώσεις» νυ]σατίς ασ άαπα θυπτ οκ. 
Ειά. Όα5. πιεβῖογα. Ἀεῄρδετατ πὶς Ρσγεβιν πε Ρατο». ὁ ὁ) Εὐρετίθης» 
εἰπὼν» ποιητὴν ὡς ἔρως διδάσκει, κῶν ὤμουσος ᾗ τὸ πρὶν» ἐνενόγσε» ὅτε 

ποιητιὴν καὶ μουσικὴν ἔρως δύναμιν οὐ» ἐντίθησιν, ἐνυτάρχουσαν δὲ κινεῖ. 
Ῥτίπιης». ορίποι, Εωγίῤίώς ποτ ποπήπαί ἀῑςταπι τπτ τοφεϊπιοπί αι αάΠ]δαῖς 
ἵῃ Ἀγπιροςίο ΡΙσίο, Ρ. τού. Ὀ. Β. πρῶτον μὲν ποιητὴς ἆ θεὺς σοφὸς οὕτως» 
ὥστε καὶ ὤλλον ποιῄσαι -πώς γοῦν ποιήτῆς γίγνεται» 

Ῥ κἂν ἅμουσος ᾗ τὸ πρὶν 

οὗ ἂν Ἔρως ἄψηται, ᾧ δὴ πρέτει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσθαι ὃ ὅτι ποιητὺς ὁ 
"βρως ἆγαβὸς οἵος. Ἱοπιο ππης» ορίπος» ἀπδιταδῖε., αιήπ» ἄθηπε ας 
Ρ/ωζγος, Βἰαίο, Ἰεσετῖτ ποιγτὴν ἵπ' Ἆος Εωγίρίώς ἀῑεῖο»ς ουία5 αδί 
Ῥασζοπη αφ μίδος 4 ιοῤῥἕηον γεςρ. ν. 196θο 

[ Ῥαδίως ἐγὼ διδάξω, Ἰ κἂν ἄμουσος ᾗ τὸ πρὶν» 

ἵω ος, ὁ στίχος 55ο ἀῑείτατ ἔκ- Σθενεβοίως Εὐριπίδου. ἁοοσπεῖ. πος 
Οταπιππατίςο» πάε Ίοεις ΙΠδϊρηίς οἷε τγαηδίατας», Ῥεσσσταπα οοπάοπατ «Δ2εηὲ- 
ες ἵη Ἐρϊσ, Ρ. 5ο. ὨὈϊετυπι Εωγίρίαϊς Ὀἱ5. εχρτεδδίε «άγριες ο]η5 
Ἔ,τ., Ρ.55, ΒαεςΏ5 

Ποιεῖ χορευτὴν, κἂν ἄμουσος ᾗ τὸ πρίν 

Τησο]ῖς Ἐοπιας, Ῥ. 345, (ππεςπ]ας αάα]ατατ ποια τοιούτοις ἀνδράσι» 
ιο ὑφ᾽ ὧν τις» 

ο. σὲ τε 
χῶν ἄμουσος Ἡ το πριν» 

κατ Εὐριπίδην» ἐμμελήν τε μὶ δεξιὸε εὐθὺς γίγνεται, καὶ δύνσται λέγειν 
καὶ τεβὶ τῶν µειζόγων ἢ ματ αὐτόν. πεφυε Πὶς (σ2ήεγ1ῤῃ Ία απαῖτς Ιατῖε οπιηςς 
ἵπ Γοηρίμο ἀῑειιη Π]αά απτε. ο ηαΏ] [η Ρεγεῖδε 5 οΠρῖῖς, κἂν ἄλλοις ὅδον» 
ἀριοσίνεει Ροϊγ]πίκ [.οηρἱπέ ΠΙΑΠΙΠΙ κάν ὤμουσος ᾖ. δεοῖ. κκχις, Εὰ. Το. 

Ρ. 9068. 

μμ ---.,,,ιω,,ωος 

Ἐδεῖτο χρᾷσαι τὸν σεαυτῆς θυγωτέρα 
᾽Αντάόλλαγον. 

ἐν Χήρα» Ἐποῦσ᾽ ἀδελφὶειο, «Οπ{, δμζάας ἵη ᾿Αποκρίθητι" ᾽Απέστρ" 
Αἴρειν Ζώκορος. εἴς. 
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Ρ. 508. οὐλὸς --- βάσιν ἔνδεύς τιν { ῥυθμοῦ νοςεπι Ἠ]ο οπήδδαπῃ πο]ηῖς- Δ. 

δοπι5 πὶςϊ Αιῤμξεμίο νϊάστετατ ἵπ εὔρυθμον πππϊαπάα, ) πρὸς ταύτην ὀναγ- 

κάξει βαΐνειν ἓν ῥυθμῷ» ν5ὶ συνεξομοιοῦσθαι τῷ µέλει τὸν ὠκροατὴν, κῷγ 

ἄμουσος ᾗ παντώπασ.. ΟΟΙΙΕΕΙΙΟΠΕΠΙ ]ο6ί. 1π1 απτε ἀερτανατὶ α παπι Ὁο- 
ἀῑσος ςοπίδογοπτις 5υρογρείτες» εχἰπιίαπι Τομβίώην, «εμ]η5 ἱπσεποδὶσεἰπηὶ “Οτί- 
εοἳ {,ομσίηιμ Ίεσετε ναΠσπιοπτας ἁρθδιάειαπιας. ατγοῖττοι ἵπ «οΠΙοΧΙΠΙΠ Γ8- 

οβριπσυπῃ νοταεί Ῥαεπε Υἱ οοβοῖΗπΙ» οχκρετησόπΙ Ίᾳ λα αποφσε αποά 

5οπδῖτ Γοησίμης να» 4- - οι 

ρενολρῶςλκ2ς 2222 «22222222 σσ «σέ ΩΣ σελ ος κος κκ λος λος κ κδςλςλ ος λος 

ΟΛ νο ον. 
Β 

Τπ απαίπος Ἔτασοεάίαγαπα [γασπιοπία, 

{ΥΓ - ποπιἰπε ΊΓαροεαίαπι (ας, ἆγαπια δαϊγγ. δετὶρδᾶέ 
ον. Εν Ιαἰίδιδ γαγα οι {εραπίιμγ ῥργο]αία. Εγτοῖορὲ [ογίθ 
/γασα. 1 εἰερήως Εωτιριζὲ (οπιίοο ψεκαία, εἴίαηι ἐπεμδίθ, - 
δυδἰπία φμαθράαπι αοία, ΦογΙί γἰδ ἴπ ργοργῖὲ Ἠαβπογάηο 
φψ/γογιι διέα Ποπαζπιύμς. «ΠΥρ5ἱρΥἷοδ ετιῶ(1γ νομμδίωι [γαςηι. 
ἄε ἐπ[απίο ΟρΛείίε ἐπ Εγαμαέπε ιάεπίε, Οιίδις ψετδιόι5 πιᾶ- 
ἔγει, ἐπ[απίο πεοαίο, δοΙείιγ «4/πρ]Ιαγαιι Ί γαβίοις. «Πἰεαἰπ- 
"Ίεσταίω” Γγαρηι. φεοδσούηιιπι αριά (σαἰρπαπι. Αετός, ΡίΠ- 

Ἰιαομ[ὲ {επιρ]ογιπι /αδραις, 1Πδοιζρίας 1πιαβΙπεδ /11556. 
«δίαἰπατιὲ φιζάαπι φείεγε». 4έ οπίάε «{εβίπεία , οωζ5 πΟΕΊΙ 
7οΙιέωγ ΓΕ αμδαπίαε, γαι[ο ρίῖιγα ποίαμαγ. ἔν Ειγρίαε5 
Ῥ/γγκο το]ἰφιμίαθ. "Ανδρες αἱ πέλεις, οὐ τείχη» δεπέεπίία φαγὲῖδ 
᾿αζλιδίία, «Σιρὶ /οφεαο οαφαίαε; οἱφε 1/γαεμΙ βγαπατίαι 

Ε κ Ο1ἱᾳ0 ΦΙΦΥΡΗΟ ἆπο ποδῖ αι οπαάασίητα νους δόφή [ηιῤὶ- 
ο] φεινανίες αὔοταιπ ἆπο Ρηπήά ταπασιη [αγρών ρτοδταηϊ αριἀ 
ἐ]ναι, απὶ ους ποπίπα ΡΗµαγεέ ἆε Ειαεῖῖ βοηρατ ῬΗΙοδορῃο- 

ος ΤΙΣ 

(απ) Ώιο ταπιή εκ δορλοε] ἴπαςεμο Ψειεας Ῥταθρει Βτοβαςα» 
παν ὦοάεκ 215. Τε. ἆε αἴιο 5πρτα ἀἰεεραιη: Πδί επΠῃ Ρ. 307: 
1. «7οε. Ρ. 178. δοβῥοείέ ἵππταπα ΠΟΠΊΕΠ Ἱερίτας» 1π ἴσο (ος, 
αάοοπρτπι; Σοφοκλέους ἐν “νάχῳ» 



Ἱπ ΟΠΑΤΟΟΕ ΤΑΑάΟΕΡΙΑΠ. ΡΚΑΑΜΕΝΤΑ, 929 
ἳ ο 

Άτιπις Παπίας αἱοτοτίταε τοῖαπι {πασππεῃτυη τα] αἆ Γωγίρώς ϱἰδγ- 
ρραπι Ορ. Ἰδπβαπι Ἠϊς 'εα ἄο τε ἀἱδριταίοηοπι Ιπριθάί «ΟΙΠΙΠΟ- 
ἁππι Ώυπο Ποπ εσι: πηΠῖ νεισς Ίδι Πο νἰάεπαι Γγὶῤίαης αιἱοπι τα- 
ΠΟΠ εἀϊάϊςσε ἁταπια πονὶ δαιγτίςμΠι δις Πποππίπα ΦΙδγρΗϊ,, αυ ος  ραττεῖή 

Εοοῖτ Τειτα]οθίαε Ίπ. 5οεΠαπῃ «οπιπιίδαε Οἱ. Χαι, 1. ταδε 65: «{ο[ἱσηις 
Ψ. Η. π., ο. 8» ἴδ]ος 4ΠΠΟ δΗΡΕΤΑΙΗΠΙ ᾱ Χεποείε» οαυυπι ἀοσμίδοι Α. 
Ἰεχαπάτμπι, Ῥα]αιηεάσπι, Τσοαἆᾷδ. -εἴ θίδΥΡΗΙΙΠΙ βαϊγτίομιι, 

Π5ασπιοάί {αὈμ]ας ἴοςοδαε» οπίρης ρτοδαδίΠτετ ρὶεῦς Αιτῖσα ιπαἶτο 
πιαρίς ἀε]εσιαραίιτ» ααπι Πετοίοοταπι «ἀταιπαταπα δενοτίταϊς, πἰηΙ] αάς 

αποάμπα -οοπιίπεραης αά ντα. «οπιπιεπάαιίοπεπι αἩῖ ΊποΓες {οήησΠ- 
ὧος. ΝΙ Ίταυε. αποά πιεπηπετίη ο δούαεις εκ ᾖωγίῤηης εχεειροῖε 
Ογεῖορε, πμ] εκ Αιτοΐγεο, πΙμ] εχ Βἰυρῃηος πἰμί] εείαῃ εκ Αγίεο. 
αἶοά. εϱο αἴποαιε Φαϊγτίοµπι Είδε «παπα δηδρίςεοτ,. Ἐκ Φδοββοεί δα- 
τγτὶοίσ [αδι]ῖ, Απάτοπιεάα, Απιγςο» Απιρβίαταο, ἩΠοτομίε, (1) παν 

Ὄ οἶιο. ἸΝαμδίσαα» πε μπίμς οπἰάεπι γε» ἵηπ Εάτο αδεοῤαςί τερετῖε- 
τυτ Ἐ]οτΠερίο. 
Εκ ΕΒωγίρίζις 9ΙΦΥΡΠΟ ποπαϊπατῖπη πΙΗ] ϱΠΟΙΑΤΗΠΙ ποσιγῖς ἵπ Ηδεῖ ἱηναπέ 

πῖς! νοσςπι {ευγεβίος οὗ ἔοτπιαιι αμτεῖῃ Ἰοφμεπάϊ ἆπο νετδις ἵα ο μέήσε 
Τεχίςο: Ἠεςγεβίο ὰ Ἑλίσσων., πλέκων, ψευδόµενοςο οὐκ ἐπὶ εὐτειας 
λέγων" Ιαμάατας Εὐριπίδης Σισύφω. ἵπ εἶα εἴαπι Ότεοίῖε ν. 8οο, ΤαΙτΗΥ- 
δΐις ἀῑςῖτατ καλῶς κακοὺς Λόγους ἑλίσσων" εἷε οπῖπ φοτίροπάμῃ Ρατ 
ΡΙΟ «αλοῖοι. ὮΌΠπο ΥΕΙΡΙ5 εχ ΒΙΦΥΡΠοΟ Ρταεὺετ ιδίας, ειπεπάτε 5οΓΙρίοδν 
Ξ/ηοΐοσο αἀϊπτοτε, ἵπ ποιῖς ἴπ Εαγίρ. Ῥποεῃ. Ρ. 987. Ῥαμ]υ]αα ἀϊνευ- 
ρα ο µας Ρ]αςμίτ Εεαίο, ταϊπὶ 4ποφπε ημης Ιαοτίο Ῥίαςαι, 3 

Χαΐρω σέ γ΄, ὦ βέλτιστον ᾽Αλκμήνης τέκος» 
Ἑλθόντα , τὸν δὲ μιαρὸν ἐξολωλότα. 

« α1ἴας ταιτασταῖα Τοηῤίο 5ιδρίσοτ Ρ]αοίτμτα Ῥιαο ουΐς Ἐπιοπά, ἴη δι, πα 
Ρ. 919. όνος μὲ - 

δοίις ποὺῖς ΠΙεπεαγεῦηρ» ἴπ Βίῳ Ἑλλάδος Ῥ. 5». Ἡος ἄήαϊπος νεισες 
ομριοάϊνίτ ΕγίρίΙηςς 

Ἕλλην γὰρ, ὧς λέγουσι, Ύΐνεται Διός" 
Τοῦ ὁ᾽ Αἴολος παῖς' Αἰόλου δὲ Σίσυφοςν 

3 ᾽Αθά- 

ο κο μμ-οσοο-οο- ει απαμωκιλοικ πωμἑμωκωνωνωκαο σπα σκι, 

Ἐπτήνεσ)' Ίσθι ὁ’, ὥσπερ ἡὶ παροιμία» 
Ἐκ. κάρτα αιῶν γνῶτος ἂν γένοιτ’ ἀνήρ. 

ουσ ἀταπιαί οοπρταυπε Βατγτίσο, ης ες αυαε σαρεισύατ τε]ίσια: 
νίὰ, 1. 11. αἱ Φορ), ἵπ «γιορή. Π. Ρ. 548. 

εν Ό ὁ 



31ο Ι.. Ο. Ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡΌΤ ΧΧΧ. 

΄Αλάμας τε, Κριβεύς τ’, ὃς τ ἐπ᾽ Αλφειοῦ ῥοαῖς Α 
Θεοῦ μανεὶς ἔρῥψε, Σαλμωνεὺς», Φλόγα. 

ον τή (ή; ποπ. Ἱεσαπεις Ηὶ γεια» ἴΠ 5πρεγεῖτε ἁταπατε Εαγῥηηςς 

εεά πέο Ῥετάτοπίπι παΠ οοπστίετε πηβῖ νΙάεητατ΄ Ῥταετείαπασπι 9ἱ5Υ- 

Ρίο, αι εκ Πας ἱήπηοί Φαμπποπεῖ Πα Έντο ἁῑν]πίαις Ίσα ἆπο Π- 

Ἡος Ῥτοστοανίε: νἰάεπτατ Ίεαιε εκ Εγίρηης ΒΙΕΥΡΗΙ Ῥτοίοσο τεροτῖτῖ. 

6οπίο Ρταθιετπηῖσςο νειςις {εις ἵαππεπ Ὁτ εκ ἵπεεττο ἀἁταπιαϊε 50115 

τος Ρτοροσυής Ρ. 180. | 

Αά Τειερ/έ τεϊϊαῖας Ἰάεπι Πεζέέμς εκ «4γΙορἠώπε Παρππεπϊα: αυπξ- 
ἆππι τοπ]ε, αἴιαε εβοατέαγων Ῥεπεβεῖο πονῖππι εκ ἴσο ἁταπαίς 

Ρεετα. Όωαεσππαπα  ρίέαεδει «4γΙοβῇώμες «οπΗπια «αγ πια]]επα., αἴταπη 

ἀῑνοτεῖς ἵπ Ιοεῖς ἀἰδιαοια Ἱεα. ὨΏεάϊε ἵπτει Π]]α. 4ποφσς γευσαπι ΠΠεαιή, 
εχ ὡσᾷοί. ἵαπ Αχ. 453. 

Τί δ' ὦ τάλας σὺ τῷδε πείθεσθαι µέλλειο” Ῥ. 

υΒί νοχ΄ υἱπα, αὔαε νετουπι νἰαέ, ἵπ Ἱρίπιαη βέλεις Ειςῖε ροτετας 

εοπιπυιατῖς αἆ αἰάππαπη εείαπι ἰδίοτάπι Υδγεήππι εχ «4ο. Λυσ., 7079 

"Ανασσα πρώγουε τοῦδε καὶ βευλεύματοςο ; 

αὐῖςῖ ααἲ εαυῖατ 71ο, 

Τέ:μοι σκυθρωτὸς ἐξελήλυθας δόµων5 

µτ Εωγῤῥίόειωςς: ο Εγρίά ἀῑσεπάϊ χαρωκτὴρ Πο εἴαπα ἴα νἰεϊπὶδ απ]- 

Ῥιόάαα αἁρατοτ: οδοί νι]βατί. πιε]οῖα Ρ]ητα ησθΏίδ, ορίπος» πιοηιΓα- 

ταπῖ.. Όωπ «οιοτῖς ετίαια {ήεσιῤέμς οπιδίτ εκ Τειερμο νετουπ» οπεπι ἆαε 

Ῥ/ιμαγε”. Τ. 1, Ῥ. 46.. Ε. οὐ µόνο» ὡς Εὐριπίδης Φησ, τὸ Τηλέφου 

τραύμα ' 

Πριστοῖσι λόγχης θέλγεται ῥιήμασιν». σ 

ἀλλὰ καὶ τὸν ἔκ Φιλοσοφίας ἐμφυόμενον εὐφυέσι νέοι; δήγμὸν αὐτὸς ὁ τρῶ- 

σας λόγος ἰται. Όσα 5 Ταῖτ Τε. Η. ἵα [οσμί Τ. 1» ρ. 85. Έι Ἡν 

μά ἀῑδίσμον ἴπ ερἰσταηπι. «4πελουσίαε ΙΜ5. ποῦ. Ιπγεπασισα: 

Τήλεφον ὁ τρώσας καὶ ἀκέσσατο, μὴ σύγε κούρὴ 
Εἰς ἐμὲ δυσµενέων γίνεο πικροτέρη. 

Ἱοιηπι θπηπε ἴπ 1ματϊπὶς Ῥοδτῖς πιαῖτα αἰπη]ία, αιαεάαπῃ ειῖαι ἵη Αηϊλοῖος. 

είπα. απαπι Οατ. Νο Ρ. βήγ7λσημ δεςο. Ἱερίπας Ῥεπεβςίο. 
Οπιπίαπι Εεγέρίώὸς Γτασοθάϊασαπα ππαχίπε Τε]ερβιπι γεχανῖτ «4γΜέ0- 

ΛΛα/ες, ουί ταἰε Πε Ιπσεπίαπι, Ἡϊ ππήπίπε πήταχοτ, σἱ ποπηυ]]α ντρεΓα” 

νοτῖτ, θυπα σασιὶσατῖς ατα Ἰπσεπῆς ρἰαεπετῖη, «ολοίανίά» καὶ ταῦτα» 

αἱ, εν Τηλέφου Εὐριπίδου» 1Ώ Αχ. Υ. 5564 
Ταῦτ. 



ΟΑΤΟΟΒ, ΤΑΑΓΟΕΡΙΑΑ. ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ., 

4 Ταῦτ οἵδ' ὅτι ἂν ἐδρᾶτε" τὸν δὲ Τήλεφον 
Ἡ) Οὐᾳ οόμεσθων 

51: 

Ώσπιρο δράσειν Τε]εραῖ γειδα Γη]δδα οπ1ῃ Ὀ]γοςα Ιοᾳπεηεῖς Ἱίαμαε εκ «ζζο- 
111 ἵ «4γκά. εὐθ. Ἐ. Π. Ρ. 16, Τὸν δὲ Τήλεφον οὐκ οἵει ] Τὶς τῶν τοιή” 
τῶν εἰσώγει τὸν. Τήλέφον ΕλέγΎγοντα τὸν Ὀδυσσέα ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων, οὓς 
πρὸς τὸν Τήλεφον εἶτε. απὶΠῖ Τε]ερΒῖ ἀἰστμπῃ νΙάστατ ερτοσίυπα»,. ετ φΙοάαπι- 
πηοάο εοπιραταπάηπῃ «μπι ΤρηΗίοα ἀῑετο 5ηρειρίαπι δμπιεπτῖς αἰιασδίται 
τηθγ]τ]ς 5αΠοφαΠι Παση]ῇῃςο., οὐοά ποδῖς εἡδιοάϊγίε οὐπι ας αἰΙραςάαπι 
νὶπὶ Μασπϊ ἀῑστς «4/1άες.Τ. Τά. Ῥ. 657. ρτοάϊοπὶς αοσΏδατας αὓ Ατίδτο- 
Ῥίοηϊε», οτατἰοΠε αά αάνειδατίηπι «ΟΠνΕΙ5Α. σὺ ὃ) αὐτὸς, Ιπαυῖερατ, εἰ κύ- 
βίος ἠσθα τῶν νεῶν», πότερον προὔδωκας ἂν ,ἢ οὔ» ἐπειδὴ ἀπέφησέν ὁ ᾿Αριστο- 
φῶν» .. εἶτα σὺ μὲν οὐκ ὢν προὔδωκας , ὢν ᾽Αριστοφῶν" ᾿Ιφικρώτης δὲ πρεύ- 

., θωκεν»  δΙζοΠε ΨΟΓΟΡ 1ῑν μὲ ἐς «γλορᾖρ, ἵ «ϱ1ΗἱΕ Πο ῥγοµἱάήρ- 
δες Πάνες» ϱἳ /γοΚἱώ]ασεξ ἡ]]ας Ινήογαίεςὁ Όαπτας Πίο 1ο κἰπη]]ία α1ας- 
ἆαπας ΝΙΠΙ] (1πἼσΠ Ίπο Ίαροτα τθςοΓάος. Πιῖς. ἀῑςτο Πὶδἰ Ίοηςο ΙΠτοινα]]ο ρεοχί- 
ΙΠΙΠ1 αποά πηί ααἰάσπα νἰάστιχ Ώεπιοδιπεπεαε δεμότητος" οαἳ ἔοτια ὁἴσιαπα 
Όευπορέἠεμὺ αριά 1.μοἱζμ. Τ. ΤΠ, Ρ. 595. ἐπείσθην ἂν τούτοις ᾽Αρχίας ὤν' 
ἐπεὶ δὲ Δηυοσθένης εἶω) οἵς. οπῖας εἰπι]]ᾳ- ΜΙασθάοπῖς Αἱεχαπάτί αἆ Ῥατπιοπίο- 
Ώεῃ αριιά «Γ)ΙοᾷογΠ μη Τ. Π., Ῥ. 9οό. οό. Ρήμαγεοῦ. Τ.1. Ρ. 6δι. 
Ἐ. οἰἶπ Ίεοταπι αριά /ομοίμηι ικ» δ. Ύοιδις Εαῖς {η Ααγέρίάν Τειερδοιν 

οτε το Ἕλληνες, ὄντες [βαρβάροις  δουλεύσοµεν » 
συεη ναισυπῃ «οπιραταῖ Οηεπς «εν. Βίχοπι. ΨΙ, Ῥ. 746, 9, οσα 
εκ οτατίοπο Τῷγαςγησεβὲ Ῥτο 1αρεαεῖς: ᾿Αρχελάῳ δουλεύσομεν Ἕλληνες 
ὄντες βαρώρω " πηεας αητες οἵαϊοτῖ Ρετίοάη5 Πωππροδίος αεσἰάστοι, Ἱῑτοτα 
5ἵ Ργοάποῖα σῖς ΡΓοπιποϊαΓεΙΕΓ», ᾿Αρχελάῳ δουλεύσοµεν» «{γεβε]αο «6ςγἐγό- 
2/18 σι φις Γεἴζεπες, θᾳγύαΡοξ Οπατοτῖς Αιςὶ οοπηπιοάση Γαςος- 
ἆοτ, αὈί οτε Ἰοαπῖτας {εγοάοιί Ῥ. 57ο, 78. Συρηκοσίοισι, ἔόντες ᾿Δθη- 
ναῖοι συγχωρήσωµεν τῆς ἡγεμονίης» ἀπαδιις Πτοτῖς αὐ]ατῖ 5141 π1ο νίην 
ατΌίττοτ ἁῑετο τεσϊτηίςσα, Αττςΐ Ἰησεπίῖ Ιπομπάαπι δεπτοητίαα ᾖγέρίαςς 
1ΡΗΗΡ.- ἱα Λι. ν. Ί4οος 

“Βαρβάρων ὁ᾽ Ἕλληνας ἄρχειν εἶκὸς, ὦλλ᾽ οὐ βαρβάρους. 

)ειοῇ. εχρτοεςίτ Ό]γπιῃ, 1, Ῥ.55. 6. 33, ὑπήκουε δὲ ὁ ταύτην τὴν 
χώραν ἔχων αὐτοῖς βασιλεὺς (Ῥεϊάϊεςας Μαεεάο:) ὥσπέρ ἔστι προσῆκον 
βάρβαρον Ἕλλησι. 

(Μα]το ταπας» ουσ Τε] Πηγ1ῤίαὴς, απτὶρῖτ «4 Ιοβή σε οχἰπιαπι 
Σ{γρεἱργΙες ἁταιπα, εὐπι Απιορα οΟΙΗΠΙΙΦΗΙΠ ϱτ Ῥ]οεηίςίς, Ἠϊπς ειδρίςου 
ευππρίιπι εἶεραπς ΓΠαριΠεήτΗπΙ», 41Ο «ππεραιτ «οτι Ηγρείργ]ες αἰαπππάπε 
ΟΡρΜείτεπ, Τ,γειτρὶ Ποίαπι οι Εγάϊῖςςες, ἆππι πυτῖχ Ππ[απᾶς Ηγρεῖργἰε 
βἰτιεηά δις Ὁαμαίδ α.αε ΓΟΠίΕΠΙ. ΠΙοΠδίταΡας, 5Ηοδης «ὔδμς ΠασΓαδαϊ. 

Ὀ ἆ 9 {α- 



11ὰ 1. 6. ν ΡΙΑΤΗΙΠΙς σΑΡΌΤ ΣΣ. 

ζΑ1οἱν, εἰ ῥ70Ηο νεκα 1’ ϱΓζΜΙΙῶ 19149. . Α 

Ἡτ οαμῖε ο ζΐως ΤΗΕΡ. ν, ό19 οὐῖα5 5υΠί ἴδια ἆθ ρε] θας αατῖς {η. οδερὶ- 
το ἤοτες Ίπίεγ 4β5εσῖος [οσαεὶ Ὀρμοίτας, Ρεινεπινῖα 1ν, Υ. Ζδό, 

«4 ῥµε; {η σγεΙο νέγηαε Μεἰ]ωγίς , εἰ αἴλο 
6/1141έε, πο [αοίζες 164 ῥγοεγσέδις ἆεγζας ν. 
17 ν 1111 ες ϱΥ413 11ο είς εσεµθ 
ΙΝΩΓΥΙΖΕΙΗ εἰάήσογέ εἶεής, {4 ΗΦΙε ερίάεης " 

ο ΣΕ Σεπεγίς 1ηεζέῶπς γε"ζα Ι]ήειαηία 05. 
Φ4Ηἱγαήν ΠπεηιοΓΙΩ δΓερίζας, ομε οὐγία εαγρί. 

Ατε]Ἡοπίοζυς, οὐνέα εἄγγεης, Ἠΐ5. νετρῖς Ττασϊοϊ νετετὶς ποἩ Ποϊπίηδ δἱ4 
ρἰπβίτας ΡήΜΙάγεΛο Τ. Π, Ρ.93..ς. εἴ Ρ. 6ότ. Ε. 

[ὁ τῆς Ὑψιπύλης τρόφιμοι 1] λ’ 

Εὶς τὸν λειμῶνα Μαβίσας- 
Ἔδρετεν ἕ ἕτερον ἐφ᾽. ἑτέρῳ 
Αρόμενος ἄγρευμ᾽ ἀνθέων ν- 
“Αδομένᾳ ψυχᾶ» 
Τὸ νήπιον ὤπληστον ἔχωνο. 

Ἐπάεπι Ἱιτοβίαπο Ἱδσυπτατ» πὶςί απο ἵπ αἰτοτο Ιοεο οἳς ὄχῤήστον ἔγων κ. 
Ο/οἑ ές, Όπα αἶτετανοε νοςε Ίπαδιτα Πμταία, ἵπ. Έκς. Ρ. 463”, ης , Ἰηςςτώ» 
Ροδία Τταρϊςϊ, ἄς Γάτα Γεςῖς:. 

1; ῥγαΐο }εμίεης ΔΗΕΡ 
πο πο Πο ο εερὲξ 
Σ]ο2ε; εῶγβεγε: παάῑο 
Λήεμς Ρεγ/[ά Ημ :: ἠπποςθής. τω 
Ἐκβηεγί ο µμήη έφή1.. 

Ον οπίάεπ) ἴδα εοηνεπίαητ», ΗγρΣῖργ]ες ἄταπια, αἱ πΒΙ Πηποτπεηῖτ, πειπο 
9ετὶροῖι Ῥταετετ Εγῤράεηε Παῖς Ιάείτοο τεσϊτααπής ἁταπιατῖς {ΤασπιΕΠΤΗΙΗ. 
ΑΠπά Ἡρδει Ιπεῖσπε {τασπιεπτυῖη τασοεάίαε  ΡΗμαγεδως, α παπι αἰζηπάς πο- 
γίπιης Ηγρεϊργ]ει Εγ{βίάσε Εΐσδε: οστο γυετεῖθας δα. Ρταεπιίτυπτατ αραιά 

ἡ Ἰαγοῇ. ἵη «οηβο]ατ., Αρο]ΙοΠ. Ῥ. 11Ο. Ε. οὐ Φαύλως γὰρ ἂν ὀόξειεν ὁ 
παρὰ τῷ πομτῇ ᾽Αμϕιάρεως παραμυθεῖσθαι τὸν ̓ Αρχεμόρου μητέρα» ὀυσχε- 
ῥαΐνουσα» ὅτι γήπιος ὢν ὁ παῖς καὶ ἄγαν. ἄωροο ἔτελεύτησε᾽ Φησὶ- γὰρ οὕτως»- 

Ἔὸφυ μὲν οὐδεὶς ὅστις οὐ πονεῖ εἴςό 

ἵπ 1) Ολιπήπε παστατας Ειγάϊσα 

{οεππύρεος ορεµέ Ρ/ᾳΗσεπεϊζήμε ἀσηπίμα 4ΜεθΠΑ 
σ. 



1Ν ΟὐυΑΤτύοξβ ΤΑΑΦΟΕΡΙΑΠ. ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ. π14 

[Α ν. όσο., ο αυἴθις Π]α πποάῖς Ιπηπυσαπ β]ἰο]ϊ πιοτίσίη οἷτ Ιαπιοπίλία γΙ 
196 ---1δ4. δεά ]αιπ ἆε 56ρίεπι ἁποίρις πεπιο «οηςοίατις: τπτ. 
φεάαι Απιρηΐαταις ν. 66ο. Ίγειτρυπι ν. 46, 

φοίσ {γαρ 
«4Ι]οφμὴ σεΜ{Ι0ΓΕΊΑ ΗΙέγο ΠΙ/1ο Γαία ΥΕΡέΗΡΕΜΕ 
Κειζφιε οπή μγῶς, εἰ {Πολογαδίε ΔΕΗΦΙΗΗ 5. 
{ΗΕ αἰἰά1 ϱ70//Η, ΑΠΣ ζὲ 1ΗΗήΠΕ ἀΕ/0 
2/σηογᾷ. 

Ατεζεσιοσὶ πιαῖτεήι ἵπ Εηγίρίας Ἡγραϊργ]ε Ἠΐς νοτοῖς φοἰαδαιατ Απιρβία. 
ται», Πἱς 8 4ΙἴεΓΑΥΕ γουµία ειπεπάατίης 5οΠριῖ5, αὐαια α1ἰοὶ τερετίεπιυς: 

ΝΑ γ΄ οὖν παραινῶς ταῦτά µοι δέξαι» γύναι.. 
ας Ἔφυ μὲν οὐδεὶς». ὅστις οὐ πονεῖ ν βροτῶνν 

Θάπτει τε τέκνα, χ᾿ὥτερ᾽ αὖ κτάτωι νέα». 
Αὐτόε τε θνήσκει. κώτα ὃ ἄχθονται βροτο). 
Ἐἰς γῆν Φέροντες γῆν. ἆναγκαίως δ ἔχει 
Είον θερίζει., ὥστε κάρπιµον στάχυν” 
Καὶ τὸν μὲν εἶναι, τὸν δὲ µή.. τί ταῦτα δεῖ. 
Στένεινα- ὥτερ δεῖ κατὰ Φύσιν διεκπερᾶν ». 
Δεμὸν γὰρ οὐδὲν τῶν ἀνωγκαίων [βροτοῖς.- 

Φυσῖες ἵπ σούσεο 51ο Ῥ. 449 ἀθάεται ΟΥ ΠΟΥΕΠΙ ν6ΓεΙΙ6 γργλδεοήτα- 
νίι Βαγπενή, οἵδί5 4 ΥΙίοδα γοςε Εγών  ἰ]ίε Ίεσετατ Εγ᾽ οὖν.. ορθιαΓΙΠῃ΄ 

ῬεεσαϊΙπῃ: τες Ποστ νετεμῖη Πες οχΗίρις ΤπεΗΙς «οῖριος οχ Ρ/: 
6εή0. Ῥτάετετ ρτίπαπη εἰ ΙΗΕΠΠΠΙ, δερίεπι τε]ίᾳαος εκ Εγήῤηην ἀθάῖτ 
Ηγρείργ]ε «ούσεις (ε1η. Ῥ. 56δ. 1ο. ΕἰωάγεᾷΗς οειο Έ, Ἡ, Ρ. 619; 

Ὁ τ11. ρᾷεῃε 5εχ, 5εά Ίος ΙΠῖετ: 5οἶα ΡΙΙΠΙΗΙΠ (/6/1έἨΣ «4ἱεν.. 8ΙΤΟΙΙ. 1ν: 
Ρ. 598. Ἡοτεπι οπἰπαμε, «ἆε αποτυπ] αἆ οοηςοἰαπάμαν μοα΄ α ΟἨτγείρρο 
(ατησράες ἀδεεπιῖεδαι, 1,αἴπος {εεῖτ (ἴεεγο Τηδο. 1Π, ο. 95. Τ,οςυ1η Πο. 
τλρίππμπα, ΗΠΟ. αἰτέσονε γετςι αἀποτατο», 5ἱδῖ τενοσανίτ ἵΏ πιθιποτίαπι ᾖ11. {η 
20111. νΠ», 4Ο.: ΧΙ, 6. Ἱπρειατογῖ ΡΠΙΠοδορΠΙ- νετρα ποῖαῃς Γεοβογάς 
Ἐπι, ΧνΙ, 9. 93 αά Γαήπα Ο2ρεγοβὴς ἀμάωπι απῖε {)ζνᾖοίμη Οταςςο» αἲ- 
]εοίς Εγριαής, αεειιτατίας πε [λανὲρίο ετῖρτος εἰ (σσχεγο. 

Εχ Ειωῤιόῆς ΗγρεΙργΙε νοσες εποϊαπτήτ Παρβοσγώομί, Γἰεγελίος 
Ἠἠπεάμθ «ποφῦε Γδε]]ο (α”ΗΩΠέοἱ- 4Η5ΕΥ/Η. Ἐκθημία »-εἴ Νεαρος ,- ὀντὶ 
τοῦ νέος" εκ νετετίδης (ταπηπηατῖεῖς αριά Εοέσή. ἵη ΠΠ. Ν. Ρ. 949. 46. 
Σά Ρτο σῶρ" αδὶ αά Ίραια ΓΟΤΠΙΠΙ νετδυς «εις εκ ΗΥΡΕΙΡΥΙΘ, Ρίᾷε- 
εοιπιῖσειας οτ. αῖς ει 6γοµ05 

Εὔφημαν καὶ σᾶ, καὶ κωτετθραγισµένα. 
4 8 δα” 
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Ε1ιοσε)1{ οὉδειναιίς πτεπΏῖ Γ/16γε0Πο πἁ ἸΤοςτ. Ρ. 248. ἵμτε πιεγίτο «Ἡδρεςτηπῃ 
εαῖ ἵη Ἠος δεπατίο νοεαρι]απι Εὔφημα» 5ετῖρσετατ, Ὡς Ρτο» Εγῤρίηεος 

Εὔσημα, καὶ σᾶ, καὶ κατεσφράγισµένα. -- 

Όυαε νε]υτ εχ Σ1γ{βὴς Ηγραίργ]ε να]άε νἱτῖατα Ῥτοξιαπε αριά (012/ΗήΗ 
Όρεπιπ Ἐ, ν. Ρ. 615, 9ο, Ἰὁοὺ πιὸε αἰθέρα ἐξομιλλῆσαι µίρ3ι γραττοὺς 
οἷο ι προεβλέπον τύπους" 9Ἠπεαπε ρείπιυπι πη]]ο τεηταππίπς 5απαπάα ν]άεραπ« 
ασ οπή απηϊςϊ  Ο]αγίςϊπηϊ πηοηῖτα τετΓαςίαδδεΙη,  ηπίά 5ἴδῖ νε]]επι αρα- 
ταῖτ. {ήἱρῥοσγαείς ἀέτωμω οἶκου Ροσίααπῃ εχροςιῖσοει “Ὄδίσπις, «οπςαΤα 
αὐοφυε, ασ «οθε [ατησίώη δὶς αἀρε]]ᾳδδεπὶ οἱ πᾳλαιο), Ἠπες 5 Ὀἴππρυη- 
εὐγ: ὃς τὸν δὲ καὶ οἶδε, (ἀετὸν δὲ κοὶ οἵδε, Πεπιρο οἱ παλαιοὶ.» τεςῖα 
εοτϊςίτ Εοειίως Ίη ν. ᾿Αέτωμα, ) καθάτερ καὶ ὃ Πήνδάρος, (Ίος πἶοις 5α” 
εἶης ετῖτ πΟη αἴτίσιςα) --- καὶ Εὐριπίδης ἓν Ὑψιτύλη Φησὶν. Ιδοὺ ες. 
δΙο ΡτΗπΗπΙ νειδα νη]δαῖα βοΏαίη» Ἡῖ «οΠδίετ Ἠΐς 5εηατίος Ίατβγας 

Ἰδοὺ πρὸε αἶθέρ ἐξαμιλλῆσαι κδραι 
Τραπτοὺς . «. οἵσι προεβλέπον τύπους. 

Ου απτεῃ Ἐπρίάσα ρτοτι]ῖς ρε ας ααάΠιοΙοσαπι Ταεϊσίαπι, Γ11ῤῥο- 
ενα ἀέτωμα ἀῑειαπα. νετοτῖρις στίαπι ἀῑσταπι Ώςςε ἄοσετετ ἀετόν. δεά 
ἀετοῦ. νε] ἀετῶν., πυ]]α ατ ἵπ Επτριάοϊς Ἰδεῖς ππεητίο: οἵσι, Πτετῖ «πε 
Ῥτασςεσδεταηῖ οχιγῖτῖς, ταϊηαηςῖε οχ ἀετοῖσι, νοὶ αἰετοῖσι.  Ῥτουσδί]τες, τς 
εηυἰάεΙη ρητο, Ώημης {Ε11Ρίά νειοις Ππτορτίται 5µας τεδΏσο δὶο 5ορῖοδς 

δοὺ, πρὸς αἰθέρ ἐξαμιλλῶνται κόραι 
Τραπτοὺς ἐν. αἰετοῖσι προσβλέπει τύπου». 

Φτῃ, εθεη Ὕογεις ΦΡεοΙᾳΗΙες Ῥμε[]αε β]οίας (νε σεμ]ῥιας)ὶ ἕπ τεπιβ]ὲ) 
{αφησε Ἰηασήγες {εν οεγ Επι εὐΗ1Μ{Η. Ὄε ΡΕΠΟ νετσυ πι]]α 
επῖτ, ορίποτ» ἁπρίταπο, ου] 5ἱηρι]α αἷητ Εωτίρϊάθα, βίωσε Γταρίςο 5αΠτ 
γραφα) εἴ γραπτοὶ τύποι, {ῃαδίμες ῥίο]ᾳε: γλυπτοὺς» δοβίας. η ζεπ]- 
Ρίοταπι απῖς Τοτις {αδῖρῖῖς ππα]αετῖτ. «αφιῤίαε Ῥοδ ες ετῖαπι Αιτὶςϊς 5ηπῖ αἶἷε- 
τοί. Τεπιρ]οτπη ρταβοτπι [ωτησία, εἶνο ῥίμπασμία ]αήΐσαιίσ (7. Ε. 
Ὅγοπον. Ίπ {νὰ ς. 38. {.) ᾽Αετοὺς Ε1ΐδδε. εἴ σητ Ίτα “[αετίπι ἀῑςτα ἆο- 

με” 

(α) Τα] . φογ]ρεμάϊ ταῖο  Οταπηπιατίοῖς αδίταΏδεῖπια » . της- 
Ῥεπῃ, Ῥπαετοτ «6ἵεΓΟ5», 6Ιτογεπι ρερετῖτ αριά μία ἵῃ ᾿Δνανεοῦ- 
σθαι' --- Ρῖο. καὶ Πλούταρχος Κραωτῖνος  5εΙρεπάμπα» καὶ Πλού- 
τοις Κρατῖνος '. ςοπιοςάίατηπη  δἱς. ποπῖπα :ποππίρης ϱοπίεοταπι 

Ξ5αερε 

Α 
εν 

99 
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Α΄ οπετυηί δ: Γουργά Επομ: ν. ς.ο, 4. Γοεείως Όσοεοπ. ΓΠῤῤ. ἵα ν. 
ει, ἵπ' Ρεϊπιῖς 6ο ἀῑσηίδαίπια απἰπιαάνειείοπε, βΡ. ο γνερίς ἵπ ζην 
ή. χ.. ερ. χικ. θεάς αιοά πε εκ Ποταπι αιπΠάσπι Ἰηαει οὐφεινατῖς, 
1. τεπὶρ]οχυνῃ. Ιδεῖς ρἰππαςι]]5 τπἰαπρι]ατίδης' τύπους. Εἀἱ55ο γρωπτοὺς, 9ἱνθ΄ 
γλυττοὺς» Ἱος ναπῖς Πο εχαπιρ]5: τ,βδασις απτίαιΗτατάπα  ἀοσοδῖτ Όσες 
εὀμΐσε». Τε νι». Ρ. 5οο. πα. νι» Ρρ. 603. πι. Ε. ΙΧ, ῥ: 735. Ε, ρταρςογὀ 
επι . Υ». Ρ. 999 εἴ 49ο» ηδὶ επατας πιασίηες {πδουίρτας ἵπ' Οἰγπιρίοί 
τοπρ]1 τοῖς ὤετοις" ετ οι ΕαετίΏτ οταταατῖϊ. τὰ ἔμπροσθεν τῶν ἀετῶν: εἰ 
Ἰπδηις τὰ ὅπισθεν οὐτῶ.. αᾳ1ας νἰεραπεασ ἵΠ ραττο [αε]σηί ροδεῖσα, ορετα 
{μίσςε ἀῑοιητιτ {Ιοσηιεπίς. ποτατε: ΒΗἱάΐας οἰατῖ, ατα αἆ μας. ρταοξαΠ- 
Όαπαι Ρρτοχἰπα 5. φπαο ἴπ απιῖσα Ρρατῖθ» οβρεία Εΐε ᾖΛάσομίέ Ἰνεπάποϊ, 
Φαξομίας 1]ε, εκ ιτδε Τητασίας Ἰλεπάς Πατ. οἶπι αἱ οπιΐσειις 65ε ἵπΠ: 
2 026ἱδεὶ /1ωμ11.. ν]τϊϊς 98ερο ἀεεερι.. Οᾳαταίοσο νοτεταπῃ Αιτβοιη. αἱ] ἶδοὶ- 

10: ΠΙΕΠΙΟΣΑΙΗΓ ἵαππεῃ-; -αιΙ- παἶ]ας ΕΠτ, Μεπάαειε 5ιατπαας, εκ βσιμ»- 
Ῥ 2ίσεν. Ρ. 446. 4: ἔργον Τ9ῖ ἀῑείτις Μενδαίου Παιωνίου» αὐῑα ΤατίοΠε (9) 

εἰάεβι τέχνη ᾿Δργείου. Ἑλαύκαυ», Ρ. 447. ἔργα Αἰγιήτου Σίμωνος. 9οᾶς 
ΡΙ9εἴεΓ οεἴετος Αεσίπεϊας ςἴατιατίο5.. απ[ϊαιἰςίπιης εκ. ἴδῖῃας ἱηδα]ά πἹεπΊοτα-- 
τος 111, Ἐο]ίάαο Εις, ο Πος ιά, αι ἀῑ είτε ποφμα]ῖς {ηῖςα 
1λαεάα]ο.. 9ο πιη]το πίπας. ποὐιίτατας». ο ἀῑχίδοι βαιαμίαν 1. νι». 
δι: 591, 51048 Ρ. 59ο. 154121. 1) γἰάεγὶ ῥεγεβγπαΡΗγη, ὅτι μὴ παρὰ 
Σαμή-υς κα) ἐς τὴν ᾿Ηλείαν. «Φαπίας Τωποπίς Ἠ]σπα εἰσηαπα. εβηχίεα οἳ 
αωπάθ πονεταπιής» δε. 11ο. ταπάεπι΄ ατσιπποµτο. «οπ[οοῖς ῥαµερμίας ἵπ 
Ἐάε: νετδατπα. Αερίποιαπι. ]απα πηλός Ἑ ἵπ Εαςὶ. οααἰάδπι Ρος ηίσα- 
πυδο απ 5 ποππεα Ἰπνοπίστις: αδ. εγηάίτο ἴαπεα 5οτίρτοτο 5οπποὶ Ἱ]]ίς 
Ῥορίίσπῃ, δµ0 ἀπαδις Ητεγῖς ἀερτανατί5 Βαο πσαυε Ιαπῖτ, Ἐν. ς. Χνι ἱπίτίος 
αἱρπα ἵεπρ]ῖ. ΗΠΠΟΠΙ5. ΕΠΩΓΓΩΠ5”Ο- τας». Ἰπαιῖτ, ναῤημένας ἐπὶ θρόνων “Ὥρας 
ἐποίησεν Αἰγωήτης Ἔμιλος ' Ἠϊο Σμίλιο τεροΠαΤΗΤ, ΝΕΤΗΠΙ ΠΟΙΠΟΠ: 6 ος 

Ε Ἰπάῖιεε ἵπ βαιαμίά”}, οἳ εκ [μὴ] (ατα]οσο οΠσίασας {111 ως. ΟΩιοά νετο- 
νιάϊτ.. απτε 27 ελεεἰ{ησίμῃ ἵπ Ῥτοβαῦ. Ρ. 915. Γγσηε. Γίως ἰά Αο]ίες οἳ 
ἵη ης, ἵπ. Ίοςο (εηιομίές «4ῑεν. Ἱαρεπάυπιὶ Σμίλιδε Εὐκλείδου. πτος- 
Πον. απαάνεγευπα Κ. Βε]ε]ο νι (ή ήμαςμέ Επαριπ. ον. Ιδεμς ερίσταπι- 
πηφτίς. Ῥτίπιηπι Πΐα, ἀϊδιςποτ. ροπαπι. Ῥίους νοσε πατάτα ἴαιπ. οἰίπῃ.' ΘΙποΠς 
θαπό μα. οεηςιἰ τ΄ 

./. . 

Οὕπω Σμίλιδος ἔργον ἐύξουν,- ἀλλ᾽, ἐτὶ βαθμοῦ 
Δηναίου». γλυφάνῳ ἄξοος ἤσθα σανίς. 

Π]πᾶ 

ναι οἱ ος Ετος ας ο οὔρες οοτ! 

βρε Ῥπαεπήτυητασ αριιά δάση: Δραπέτισι Κρατῖνο, ἵη γ. 
᾿Ανεικώσασθε. Δουλοθιδασκάλῳ Φερεκρώτης, ἵῃ ν. ᾿Αναψηφίσα- 

΄ - / 

αὖαι. Λημνίαις ᾿Αριστοφάνης» ἴἩ ᾽Απεχρήσατο. οἵς, 
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Ἠϊπά ποδίς ορίσταπιπια απ 5οτνανίτ Ῥ/αγεζς ἵα Εοεδὶὲ Ῥεαερ. Ἑν. τα, ρ. Λ. 
99. Α. Πρὶ πιεπάα Πδεαδίτητ, 5ἱ Ῥτο νι]ραιῖ, Ἡ ὁὲ τῶν ξοάνων (1ὰ εοτ 
ἐξεσμένων» λιθίνων ἢ ἔλεφαντίνων») τοίήτιε ἀρχιαῖον ἔλιγεν εἶναι" εοτῖθατατ» 
ἀρχοῖον οὐι. ἔοιμεν εἶναι. ΟΠαΙά ἹεατίοπεΙη 5εᾳεητῖα ροδιπ]απτ Ρἐμηαγεβἰ 4υπε- 
αὖς Ριαεσεάμηϊ ᾖοεδΗ νετρα. Θεά. πε απὶά ἄε Βιηϊ]ϊάς τεπςπαΙα ἵπσεηία: 
εὐπι» δοτδὶ ΠΟΠ Ροτμΐδσε 3Ὁ «4/ήεΠάσυγα. Ἱ.ερατ. ῥ. ότ, ἡ ἐν Σάμῳ "ρα 
καὶ ἐν Αργει Σ-ελίιδος χεῖρες" 5εὰ 5εΓ]θὶ ἀθρι]δςε 5ω5ρίσοσγ. Σμέλιδος γεερὸς» 
νο] χειρῶν» ΠεΙΗΡ ἔργω εἰσί. 9ο ρῖοτ Γα9αῖ αρίζπείαε δοΙΟΙΠΟΠ. ΚΗΙ 1ο” 
ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων --- ἢ Ἀίθον ἄχρηστον χειτὸς ἔργον ὠρ- 
ζαΐσο.--- 8οὰ τεάειπάμπι εν αἆ Εηγίῤῥώὸς εκ Ττασοεά{ῖς ρετᾶ]εῖς το]ίαπίας. 
Ῥηηγχὶ ἀταππατί εππεπάατί οἱ Επτ ἱπιίαπι, αιοά ἀῑεῖσιτ ἴπ δεᾖο[Ηἰς αἆ 

«4γἱιορή. Ἐαπ. ν. 1956. εκ Ῥτίοτί 655 νἱάεπτατ Ἐάῑιοηϊς Ῥτοίορο», 
αὐαα αι δεᾖοΙίσγες ἵπ Εγίρ. ΕΠοεπῖ. ν. 6. -- ἵπ Εά. δαν πεὲ νει- 
ΦΙΙΗΠ ε Ῥμτγχο τες οκ {1)/1ο/. Ῥ. 41ου 44, --- ΥεΙδΙ5 ᾷ επι ἀποῦις Ὦ 
560ᾳ. οκ Γω51μο 14. ϱ. 41. Ρ. συπῖ Εωπρίαεϊ: 56αµεηῖε5, εΧ εοάεπι ἆε- 
δοτῖριί» Ρρητῖπι τΑΠΙΗΤΗ. Ἠπῖς ῥήσει 5πδίεςιας ν. 17, 

ΔΛάτρις πενέστης ἁμὸς ἐρχαίων δόµων» 

αχ ΡΠγχο οἴτατιτ «4/Πεήάεο νι. Ῥ. 964. ο. πο Εωήο ἵη Πο. Π.Π 
Ῥ. 1150. 309. Τ]εςα]ΐ5, ἰῖ ΠΟΤΗΙΗ 65Ε, αὐος Ρε]]ο «αρτος 5ἱΡΙ 5εγνῖτε ϱο0- 
σεῦαπε, Ρυορείς πενέσται ἀἰοεῦαπτατ: πενεστῶν τῶν ἐν Θετταλίας πιεπτῖοηεια 
4οεῖωπτ «{γἐειορή. Ψεςρ.ν. 1964. Χεποβήοη Ἑλλ. ἩΠ» Ρ. 973 45. ΥΙ. Ῥ. 349, 
4- Ἰεοροηβίς «41Λεηαεέ νΙ., Ρ.959. Ε. Ρ. 265. Β. εἴς, --- 1δῖ ντου 5α0ἱεοτίς 

᾽Ανὸρ δ' ὃς εἶναι Φῄε" ἀνέρος οὐ, ἄξιον 
Δειλὸν κεκλῆσθαι, καὶ νοσεῖν αἰσχρὰν νόσον. 

αἱς «ορΏ «ούζεο Ὁεςμ. Ρ.05. 5. Ογοί. Ῥ. δο9 {0Ἴδ43 αἰ]ς γἱάεδυπιητ Ο 
Φίπσετα φορα, τηϊμί αποαῖιο γἱάετοπτυΙ ἶδια 54πα ᾽Ανὴρ ὃ ὃς εἶναι Φὺς, --- 
οἱ Ἱεσοτοπτιτ αἰδί: Ἡτ ἀνὴρ εἶναι Φῤε, πιπῖτα Οταεεῖς αἆ θαπιάεπι τατῖο- 
ποπ ἀἰομπτς: Ρτοχππη αποσθάϊ ἴιος (απγπιεάϊ αἆ Ίογεπ ᾖοαηὲ 
Τ. 1, Ρ. 900, Σὺ», ὦ βέλτιστε Φὴς εἶναι, ὃς πρώην κατέχεας ἡμῶν τὴν 
πολλήν χάλαζαν» φεὰ οσπι 5εηπεπιῖρας ἴδία 5ἵατε Ρο550 Πθσος δετίδει- 
ἁσπιαπα ατδΊτος», πα {εσιπε ταπτιπι Ηίετα πηυταῖατ 

2Ανέρα δέ σ᾿ εἶναι Φήῄς»5 ἀνέρος οὐκ ἄξιον εἴς. 

Ίαοςς αἆπίδεης νίτ Ὠοστῖςς. ἀνέρος ΡΤΟ ἀνδρὸς Ῥοπεπάιπῃ Ριταβαῖ ΤρΗΐσ. Αις 
γο 1994 υδί πηπο Γοτῖς Ρ]ασεδῖτ οοπίεετητα ποριτατῖς Γ26γεοΡ{. --- ΨΕΙΡΗΠι 
ουἁ σοφίτης, εκ Φούαεο (οἱ ΞΙΠΙΡΕΙΠΙ Ρ. 169. ἵπ οὐ. 660Η, Ρ.999 97, 

Φα) Αἱ γὰρ πόλεις εἴσ᾽ ἄνδρες» οὐκ ἐρημία. 
ἅμ- 
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ἁπὈτος ΄ πιταπι Ἠππο 4ποαπο ΄γοισπ Τεερεχετῖς «4γώρίάος Ἔ. 1, Ρ. 3395 
ἆυπι Ἰαμάατ τὸ πώλαι (πιο τὸ παλαιων) τοῦτο» ὡς ἄρα οὐ τν 
εις. --- αἱ πόλεις εἶενο «λλ ὄνδρε αὐτοῖς εἰδότες θαῤῥεῖν: φοπϊθοπάμιβ 
ἀλλ᾽ ἄνδρες αὐτοὶ εἰδότες θ. Τά. Ῥ. 4089 91. αὐτοί τε πόλις ἔστει 
αἆ Β μοάϊος 4γἱΗίάζες υτοε ενεῖσα τειίας ποια Τ. , Ῥ. 371: οὖκ οἰκί:ι --- 

ἡ πόλις -- ἀλλ ἄνθμε Ὑγρήσθαι τοῖς ἀεὶ παροῦσε ὀυνάμενοι. Ίεςιβ 
«σηζεγς αἰτατ ΥοΙσΙΠΙ «4/εσεί, 

"Ανδρες γὰρ πόλεως πύργος ἀρήϊοι" 

αεροιίταπι οχ ᾧεᾖο]λὲς ἵπ «4ερεβ. Ῥετ. ν. 9490. δἱ πιοηϊπίσατ ορ Ιίογιεὴς 
ἵω οββος Οεά. Τντ. ν. 56, υὈί ρταεῖει Γτασππεπταπη «4οσεξ Άαες Ιεσιῃ- 
τάς Ὡς νοτρα ειπος{/εμές, Άνδρες γὰρ πόλεις, καὶ οὐ τείχη» Ἠαία5 ΓοσοαἩ 
ετίαπι ἁῑσταπι δορΗίδιαπα ἵπ απίπο Ἠαριῖσα οθηςιςδσοτ. οσοπτ στα νοτὺα 
Ώειποδίμεπεπι, ἵπ οπ]α5 (άπΙΕΗ οτατἰοπίρις ἴ]α ποτ αγοίτος ἱπνοπὶτί απαθ 
5υροτδιητ: τερεγίαητης αριιά Ἠ]αιπ, οπεπι 5ἰδῖ {)2/Ποςίηοπες πτ εκοπιρίας 
ἠπηταπάαιη Ρῥταεβχετας» 1 ῤο) ἀἰάεη, απ ἆπι ἵεα ἸΝίοῖας νι» ς. 77. ἴ. 
ἄνόρες γάρ πολις» καὶ οὐ τείχη» οὐδὲ γῆες ἀνδρῶν κεναί. υὈὶ ποππι]]α 
ποτατ /05. 17α956. ἀῑειῖ ῥεΙππΙπ αΠοῖοτοπ Ἰαμάαι {γινει Τ. ΠΠ, Ρ. 399: 
αοῖ νετε ἀῑςῖτητ το ἴροα ΤΠεπιίκτος]ες ἀεπποπδιγᾶαςσθ ὦληθῆ τὸν λόγον ὄντα, 
ὃν τάλαι μὲν ᾽Αλκαῖος ὁ ποιητὴς εἶπεν, ὕστερον δὲ αἱ πολλοὶ (5οῖβε- 
ουπ ὕ. δὲ πολλοὶ» ΠΆΠΙ οἱ πολλοὶ 50πτ γιεσις) παραλαβόντες ἐχρήσανταν 
ὡς ἄρα οὐ λίθοι --- αἱ πόλεις εἶενν ἀλλ᾽, ὅπου ποτ ἂν ὦσιω ἄνδρες αὐτοὺς 
σώζτιν εἰδότες. ἐνταῦθα κοὶ τείχη καὶ πόλεις. 

Θποά τε]αιῖς 5υρίαπρίσυς Ῥἡτγχὶ ἁταππατί {Γα5ΠΙΘΠΙΗΠΙ 

ἀνοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ ἠξίου" 

Ῥούωπι 65: οχ Ε}πιο]οσίέζο ή. Ρ.7Ι4. 9ο. Ώγαοο δέγαοη]ζρηρές ἵπ Ηδε]- 
1ο ἆε ππεινῖδ» αυεπι 5ἳρί ἀρςεῖροίε ἱπεάϊταπι μζμκεμίων Ἱοδιος: Σιροὶν οἱ 

Αττικον ἐκτείνοντες (1.. ὀξύνοντες) τὸ ὄνομα τὸ 1 βραχύνουσῳ ἡ- δὲ συν- 
θεια ἐκτείνει. εὑρίσκεται δὲ καὶ (πειπρε βραχὺ) παρ) Ενριτίδη ἐν Φοί- 

ἕω, -- ἀνοῖξαι δὲ (δὶς 5. (ο. σιροὺς οὐκ ἠξίου. Ἐκ ΓΕΑγοἱοσίοο ἠ5. 
1.εἰζεηςὲ νειδύπη 5αἶτεπι Ιπιρ]ετε Ρροτεγίπ]ης: ἴδτα ἀαῖ Ηΐοες εἀῖτας 1 Σιροὶ --- 
"Αμμώνιος ἱστορε ὡς οἱ ᾽᾿Αττικοὶ» ὀξύνοντες τὸ ὄνομα, τὸ βραχύγουσιν 
ουας 5εφυυπτις ος ἵπ Ἠρτο 5ετῖρίο ἴαγεπῖς πιε]οτα Ιεσί: καὶ ἡ-μὲν τριβὰ 
τής ἀναγνώσεως ἐκτείνει αὐτό ευρίσκεται δὲ καὶ (ραχὺ, ὧς Εὐριπίδης ἓν 
Φρίξῳ. Καὶ μῶν ἀνοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ ἠξίου. ἵπ ἶδία γειςι5 5εᾷς Καὶ μῶν 
Ώοῃ ς«οηνεπῖτ: ςοΙσίρος 

Καὶ νῶν ἀνοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ ἠξίου. 

{1 μοζὶς σφι] ζειι αβεγῖγε 5 αμαγία γεσαδας: Καὶ νῶν 5ῖο ἵπελοαι ἵπ Γης 
1ῤ. Ότεςιο νΕΙΡΙΠΠ 1138. ἨΟςΕΙΗ σιροὺς» 9ἴΊαΊῃ αὉ Αιτὶςῖς οοττὶρὶ τθοτε 
εελάἰς «{ΗΗΟΠΙ9 5ο αἀλίοαϊτ ἴπ Ερίσταπιππατε «ΕγΙο έπος ροτησὶρηί, 
ο Εε αυφ 
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απο απ Πσυταπα, απα οαδί ἀπρ]σατίοπεια ΄ ἀεπιοπειτανίε, Ἐεσὶ ἀεάίσα- ΑΔ. 
ντ Ῥτοίεπιαεο αριά {οού( ἵπ «γεΛΙΠεά, ρ. 9ο Ιπίπηπι ταητηπα α- 
5οτίδατης 

Εἰ κύβον ἐξ ὀλίγου διπλάσιον». ὦ Ἴαθὲ. τεύχευ 
Φράξεαι», τὴν στερεὶν πᾶσαν ἓε ἄὤλλο Φύσω 

Ἐὖ μεταμορφώσαι. τὸ δέ τοι πάρα» κάν σύ γε µάνδρην»- 
ὪἩ σιρὸν, Ἡ κοίλου Φρέατος εὐρὺ κύτος. 

Φ6πιρο τεύχειν Φράζη νε] νοήσης" Υοεεπῃ σειρὺν» ἵΠ σωρὸν πιαῖε πηπαταπην. 
επιεπάατα φοπἰρῖαια απ εχΗϊσαῖτ ο. Εε]]μς, πὈὶ Ἡαπο ο]άϊτ {ΕγάΓοεηῖς 
Ἐρίριοίαπ. «οτηρίτ ετ νοσεπι αἀΠρίταπη 51ο 5ἱρπίβσατα πα"νο «4{Πανση- 
ἁγίάες ἵπ Ῥτοτεςί]αο, Ίοςοδε τγαάμσεῃς αρα]απι Τρηἰσοτατίς πηρεαἰο ἴπ Τμητα- 
εἷα αρπά Οοἵιγῃ», «4:50έῃ. ἵν, Ῥ. 191. 6, πατταϊ Οοπήςα5, λ]ηπι 1π. ἀοῖεπι 
αςοερίδδε Ῥταεῖες. εεῖεια». Β. 

Κέγχρων τε χύτραν» βολβῶν τε σιρὸν 
Δωδεκάπηχυν» 

Καὶ πουλυπόδων ἑκωτόμβηιν.. 

ες αχδίτοτ Ίδια 5ο]δοπάα, 6 9 βολβοὺς αιήάθπι αἲπτ τολύποδας ππεπιοτατῖ: 

αὓςαυο ασεῖο» ΤΑΠΦΠΑΠΙ Ερώματα 9παο ήεπαμάεγ νοςαραι ὑποβιητιώντα» 
απῖδας πι]; Απῖους ΙἸπάίσετει, αά νἰτασίπεπι Τητεῖςσαπι εκδατυταπάαπῃ, 

Τα Πὶ Ρείππι Οὔ9ώμῥομς δοηβεπάμπι εοπῖεεετας βολβῶν σειρό»: Ἱερατ 

ααῖς εἶας Δππιαάνεις. 1ν». 6. 3» οἳ {πτοὈίτατ υπο ετῖαπι τῖ]επι ποβίς εττο- 

τοπι νἱτὶ πιασαἰ» απεπῃ ἡ]ίπς Ῥοδίεα τεοῖε [ονέεσό τειταχετήητ ὃν 9Η ϱγά- 

5/1 εσναϊιᾶ6ε, ἀῑεῖαε (Οταεςῖδ. σιροὶ» σὲ. Γωτπῖς,, απαΓΗπΙ ῥεβεσετίπ ἴπ 

ἘΏγαςϊα Επΐτ Ἠδαςι τῶν μελιῶν καὶ τῶν ὀλυρῶν τῶν ἓν τοῖς Θραίοις σιροῖς 

πηθπηηίτ Γε/ποςίήεπες ἵη Οτατίοης απο οί ἀϊσοδατις οεἵανα ΡΗΠρρίσα- 6 

τυπ1 ῬΡ. 6ο. 8. 56. Ἠ]ίπο εοτεσεπάππι οωςρῖςος Ιοεπι «ἄεμοβρβθητὲς ἵπ 

Κ. Αα. νι. Ῥ.940, 13. Ώε Πῖς ΤἩτας"πι σγΩ/ΑγΗ 5ἶναε οὐ εσετιπῖ 

Ε. Ρα]ετίως ἵπ Πάγῤος. πἁ ν. Μελίη Ρ. 195. Ρ. )οεεεἰ{μρ. ἵπ «Ιοογὲ 
Φίζω Τ. 1 Ρ. 351. ΣΙ ορ ει δολοεσερί ἵν Ζ4ΥγοΠ. ἂς Β. Ἀ. 
3 ̓  ς. 57. 

ΕεΔΡΌΤ 
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Α ευ ος λος κος Φοςοοο«οοοϱ0ς)ς λες 20 0ς 2222 ος λλες κκλςκοῶ«κλως 

ΙΑ δν ον Έ Χ ΧΙ. 

Ιπ [γασποπία ἀταπιαίππα Ιησοεγίογαπῃ. 

31πιογ οχρε]ΐ ΠΕΙΊΟΓΙαΙἾ, «ρδὶ ᾖοο θνεπίί ᾖλεηποσί]επί, Λόγων 
ἆγών. τάπὸ» τᾶγέννητα. ἔιουα Ίγαρίοι εἰ (οπιῖο. φιαθ ἰα[οπὲ 
αριαᾶ ΕΙμίαγεῃ. Τοπ. 1, εως οππεπάαπίµγ εέ αἰία μα κζαῆα, 
/Μεπαπάτεα Ἰοωπέιγ ἐπ αἰίμπι είο. {νοεις ον Πρίρ. «άι. 
/ατο ορείππιµπ φυάπιφιθ Πιοἰ{ά, ἆμᾶν Φιλε. ου ἐπ «4εδογ[ὲ 

Ὦ  -}εροδέιι ἐγοοῃαίοο. Πώτερ ἔτι [πο δεπαγἰογιωπ. ΟΠπέσδα πιή-- 
ία Βαγπθδίο, Μεταβολὴ πάντων γλυκὺ, {ιωγιριαἰς δεπἰοπέία αὖ 
2ποεγίο (ο/πΐεο το] μίαία , ομΣ15 φεΥιι5 αἰέφιιοί θγι{ιΗΥ ἐκ Φο]ιο]ν 
499. ἐπ {εμγίρ. (1εαζειδ οιποίαίογ δεεαΠί1 δαερθ Ργαέ/ἐγεπάιί5. 
Μέλλεω. «4{εδε)γ(θιγα, μὴ τεθυμῶσθαι θεοῖο Θυμὸς» ἐκεαπά6δεσ]ι- 
ἔα. }ίαθ ηϊδεγὶς θίίαηι ἐπεδέ «ατα οιρὶᾶο. Θνατοῖς οὐδὲν 
Ὑλυκερώτερον αὐγάςε ἐπ {ἰαρῖεο δογὲρίµπα ; Τατ εἰίαπι ἐίμα 
κάλων τείνας οὔριον εὐφροσύνα, εχρἰαπαέµγ. ᾿ἘΕφεῖναι εί δοῦναί ἡδονῇν' 
3ο φεπιἰο δθοιιάο ἴοοιέίοπε». Γουιδ ϱΧ Ὁτοσίο. [Βεάεπι ἰαχα- 
7ο. Στάλα εξ στήλη ἴτι {αρίαάϊδιδ δετὲρία. «{κζόείι: εν ἰαμίας 
ερτεριὲ Εοδίαε Ερίβγαπὐπα.» 

σ ΛΛιάσρια ετἶαπι Ἰποθιαα Γγέρῥάς Ττασοσάιαταπι ΓΠασπιθητΑ ποῇ- 
πυ]]α, αυαα 1ΠΗΙτο Ῥ]ητα 5ροείδιπῖ αὔαπι ἆ (γοίο ἴπετο Ταπὶ Ππαπηοτῖς 
τοᾷαίτα, αι α Δαγηεκίο νεὶ Πεαῖ)ίο Ἰπάϊσατα,. μῥεὰ οπηῖδδα Ῥτοίειτο, Τάϊ- 
τοτῖς οίτ ο[Πεῖαπι, δἱ αἴεπι αἰαμαπάο Ππαπεϊδσατασ 5ογῃ ἁταππαταα {4γ1- 
Ρίάες, φπα]επι ας οἴα νϊνίπιας αοἴατ ἀαίάετατειηας. Τη Πῖ5 απειη 5εφ1α- 
τις ογάίπεπι απ ΠΠ] τε[ετατ» 5εαειπτ Εάϊτοπϊ Βάγμεο ἁποιαπη. 
Ῥ. 5σοό Ῥίαερει εκ μίούσεο (οἱ. Ῥ. 53. (69η. ϱ. 97 Ἱαπς εριερῖαπη εἴ 
νογὶδδίπιαπα [γέβίάΙς 5εητεητΙαη : 

Ὁ Φόβος» ὅταν τι σώματος µέλει πέρι» 
Δέγειν καταστὼς εἷς ἀγῶν) ἐναντίον, 
Τός τε στόμ᾽ εἰς ἔκπληξιν ἀνθρώπων ἄγει. 
Τὸν νοῦν τ᾽ ἀπείργει μὴ λέγειν» ὢ βούλεταιο 

Ἐτίυας απ νειδὶς εχριβεῖε αἁπταδ]]ς {η αἰίρης απήίεχ Τον άὲ- 
Έεο 4ος 
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ες Ἡ, ο. 37. Υ. 41. Φόβος μνήαην ἐκπλήσσει. Τπασγαϊάέαπα απὶ εβῖηχε- 
τἶπε ἰπηταπάο Ρασπη Ἰπάϊσαητιτ γίτο »ΗΠηπΙο Τ. Η. ἵπ Τή0. Ηαα. Ρ. 287. 

988. Οπίδυς αιτοῃ πηεπποσίαπα Εἴπιος εχομεῖτ, ἀἴομητας εκπίπτει». Ἠος 

(αοσυ]1ς 5αερῖας. ενοηίς5ε βορ]ῄσες, ἀπ νοτδα {πσσγοπιτ «οἵαπι Βοιπαπίς 

ἩπροτατοΓ 5» Ἠαιιά 5απς πηγαπάΊα 65ῖ» σἰαη]άσια Π]ιά ενεπατῖτ ο/11112 

εζο αείαιί [αοπασΟ ΤΛεοβἠκανίο. νέγᾶα αὐ ῥορπίάηι -«ΤεΠΙΕΗΣΕΗΗ 

Τσείήγο» απῖπ οὐποιιεγίτ {ρ5ε εοταπι ΡΠΙΗρρο «ΓΠειοίήεπος: Υἱἀ. «4ε[ία- 

“ Ν. Ἡ. νΠν 6-15. 101 δεβε[[εγ. Γενίκοη. ει ΡΑἰζαΗσίως ἆε Ψ. 

5οΡρῇ. Ρ. σό5, 614. Οπαπ1 ΟΠΊΠΕ5 εχρεσιῖ ΠονΊπαδ» πποπδίταηῖ 6ἵ Ίσα ν6- 

τἰτατοπι 5οπτοηείαε» νετοῖς Εωγίρὼς εἰερπητετ εχρτεσδαε 5 επί νεζευπῃ 

φοσυΠάΙπῃ πα νοσε ππητατα ]εσί ππα]Ίπ:: 

Λόγων καταστὰς εἷς ἀγῶν) ἔναντίου. 

Ψυραππα Λέγειν η λησας ἅῑα. βπαδαα ποφιίτοι οχοπρίαι κα πη η, αιια]ε 

ος ο.5α πορο «]ούαεο 5εἴναττη ΙΡίάεπι Ρ. 07» 38. Ηγρεγ]άΐς, τὴν αγωνίαν Βν 

τεῦ λέγει πέδην εἶναί" 66Ο νετο λόγων ἀγῶν Εριώ ΠοοΙοης 6556 

πονὶ, Ροδίτη ἵΠ Απάτοπι. Υ. 539. ΕΠοξῃί5, ν. 591» 937. Εἰ αΏδί: πε: 

γοάοἱ. Ῥ. Ζοή. 54 12404. Ῥ. 919. 61. σορβοε[ἰ ἴπ Εάες, Υ. 15915 

λόγων γὰρ οἵ. 
Νῦν ἐστιν ὦ Ὑών. ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι.. 

δὶς ετ ἵπ Ίοςο, απςπι παοῖασμ5» Σηγῤρίάσε τε]φα]5 Πἱ νευςης επ ΗΠςΙυπίητ 7 
Ὅμως 

μα ο. µ--µµὐµὐµΌµΎ”ου-υ------υ-υ-υ-ξ ΓΚ ξκ“κ “ΕΙ. 

(ι} 5ορβοεῖεα Ίατεητ εἴ Ευτῖρ]άσα ἵπ Ίδο 5οεηπάο Ὑοἰππήπε 

οΡρετυπῃ / γε Ίοηδε ΡΙηίπιας 5εᾷ ετ ἵη Ῥήπιο Ἠϊς Ἰ]]ς ὦο- 

Λ/Λος[18. Εγ{ρίάΐςν ετ (οπιῖςοταΠα ποππυ]]α :. ἡΜατεε]]απα ἀῑχίτ οι 

Ὁπιοποπι Τ.1, Ρ. 919. 6. 48ο. Β, νατὰ τὲν Εὐριτίδειον Ἡρακλεα» 

Φαῦλον, ἄκομψο:., τὰ μ:γιστ ἆγ-[όν. 

ρτίονῖ Ίοοο 5πρετῆυη ὂ) εΠεϊεπάππα εσι; Ρονιετὶστῖ χρῆμα πιυϊαη- 

ἆσπι ἵπ σχίας. Ἐκ {υγ{ρ]άὴ ε9ςε ΠΙεγπηηῖο νετευπῃ απαροεσίειπι 

πονίπης εχ ]οσ. [ιαξγι. Πτι, 63. ία ἵπ Ἰδέ: (5ῖς 5. Τεἰὰ. 

υδὶ νυῖς. δέκα") ετ ἵΏ Φαῦλον' Ε1γ2ιοἷος. Ρ. 759. 8. απ ]Ππς 

Εαεῖ]ς σοτεῖρὶ Ῥοτουπ, -- Ῥτοι5 Ίάτοητ αριά Ε/γοῇ. Τα» 

Ειιγήρίών δεπατ!ν Ῥ. 396. Ὁ. 
Σοφὸς γὰρ ὦ Ἠὴρο τῆς δὲ χειρὸε οὐ κροτῶν 

οἳ Ρ. 444. Ἐ. νεῖδι5 εκ εἶας Τε[εριο, οτί 5Ἡρτα ΠΟΠ τεςοτζὰ- 

δατ., Ρ. 296. Α. ὃ 

Οἷὐκ ἆρ' Ὀδυσσεύς ἐστι οἱμύλος µόνιν. εἲς. 

------ Ερίκ εκ ΑπάζοπιαςΏς ν. δ0δ» απαε τεδρίςΙί ΡΥΟΡΕΥ 4 
-- Μ1 
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Α Ὅμως δ) ἀγῶναω τόνδε δεῖ μ’ ὑπεκδραμεῖν 
Ψυχὴν γὰρ ἄθλα τιθεµένην. ἐμὴν ὁρῶ. 

αε γἱια ῶ)1ζε 11εί ϱ6ΥΙΖ7ΛΕΠ έπνε Ἠ]άέο: (γοβίμς: (μμ) Ρος 16/08 
αι πεα εἰ 10/5 Οἱ οαἶμο: σεά γή βοφ114/ 1ΜέγεέάΕΙ Όταεςε ΠΟ 
ἀῑχοσῖ, ορίπος», ψυχὺν ἄ-λα τιθεµένην΄ 5εὰ τεθεισαν Υεὶ τεθειµένην. Ἠος 
Ίπααε τεσιτµαπηας {1η{ρίάῆ: 

Ψυχὺὴν γὰρ ἆθλα τ:θειµένην ἐμὴν ὁδρῶ. 

Ῥοδτατυπι ῥήσεις εχεστρεητί δέοάεο «πθρε νοσι]α γίδα Ες πππταπάα» αὖσ. 

εοιποαστεῦαητας «μπι. 115 αππα Ρταοσεάςραηε: Ύειςδς. Ἱπῖαι ΕυπίρίάεοΡ. ἶ5- 

ιο» Ζό, 
Ἐμοὶ γένοιτο πτωχὶς - 

Ὦ ουπι 5εηιοπίσας εὶς Ιασίτατ αριάἀ «700. Ρ. 145. 97. 001. Ρ. 183. Πος πιο» 
ἆο 5επῖρτος οχἡίθοτ ΟΙΠί55Ο ποπηίπα Τγασϊοϊ Ρ/ωιαγεί Τ. Π Ρ. 64. Α. 

Ἐμο) γὰρ εἴῃ πτωχὸς» εἶ δὲ [βούλεται- 
Πτωχοῦ κακίων, ὅστις ὢν εὔνους ἐμοὶ 
Φόβθον παρελθων τἀπὸ καρδίας ἐρεῖ.. 

εἷο οΠΙΠΙΠΟ φοτίδεπάα 5γ]]αδα τἆπτὸ. πῖ Ῥοροῖτ ρτοάιεῖ, φαερίδίπια ποςιιΊθ 
η Ἠυσῖ πιαἰο φεπίρτα: αραιά εὐπιάεπι ΛΡύάγεώ η (1) Ἰατῖτ Ιάςῖοο' 

90: 

ΠΠ, ΕΙ. ιά, 3. 5αδίϊοίτ ἵπ Νμπια Βαγο μμ ἵδστα δοββοςΙ νἰτίοδε 
«επἱρία 1, Ρ. 77. Α. Καὶ τὰ! γ:ορ;ὸν ἄσετ᾽ ἄστολος χιτὼν εἲς. ἴε- 

σ ἀθαῖ ἴπ 5υΠή Ιοε!α Βοριοε]εα ΥΟΧ νέορτος ΥΕεΟΡΗΣ ΟΥ: ΝΟΧ ἄσετ᾽ 
οπή Ἀγαίο 5ερατετΏτ ἰπ ἀῑας ὡς ἐτ'' ετ εχ Ηειπίοπς ορῥοεῖές 
ἀταπ]ατς Ίος εἶιοτί Πηοταδίπας {οΡΠΙΕΠΤΗΠΙ: 

Καὶ τὰν νέορτον», ὥς ἔτ᾽ ἄστολος χιτὼν 
Θυραῖον ἀμφὶ µηρὲν 
Πτύσσεται» Ἑρμιόναν. 

Ῥυο (ὐ αμμὲ φεπατί Ίατεπτ ἴπ βοἶοπε Ῥ]αι, Ρ. 95. Β» 

Πρὸς τοῦ Σόλωνος, κάὶ Δράκοντος» οἷσι νῦν 
΄ - Φρύγουσιν ἤδη τὰς κώχρυς ταῖε κύρβεσιν. 

Ἠϊπε τεσήτιεπάϊ «δε ο]λὲς ἵπ. «{γορή. Ναδ. ν. 447. -- Ἐκ ΕΣ 
Φο/]άΐς Δήμοις Ῥετίε]επι [αοῖτ ουπι Ἰ]γτοπ]άε Ἰοφιεητεπι Ράγεή. 1, 
Ρ. ἰ65. Ε. ΦΕεΠΑΓΗ5., οἱς [πεοί]ε 5ογθεπάϊς:. 

ΗΒΡ. Ὁ νόόος δέ µοι ζη» ΜΙΡ. Καὶ τάλαι Υ᾿ ἂν ἦν ὄννρ» 
Εἰ μὴ τὸ τῆς πόρνης ὑτωῤῥώδει κακόν. 

Εο 4 κ 



999 1 ον ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ΕδΡΡΟΤ ΜΗ. 

δοββοσδε γοισι Τ. Π» Ῥ. 735. 5. ἵῃ Ιδςδ» ἅπαντα τὰ γένη τὸ πρῶτον Α. 

λεν ἅπαξ. Ουῖ ἀπδίτετ οβ/ᾖοςΙ 6556 5ΕΠΑΠΙΗΠΗ: 

ὕΑταντα τάγέννητα πρῶτον ἠλθ᾽ ἅπαξς 

αἁπίθίειπι ἐπὶ τῶν ὅτι μὴ πιότερον ἦν ἀπιστουμένων εἶ γέγονε νῦν. Ἐπ- 
ἆσπι Πλας βηῖτ ορϊπίο» οπῖας εχΏίρες «4γΙοίεῖος ἨΠεῖος. Π, Ρ. 105 

Άηπς οποαιε νΕΙΣΗΠΙ» 

"Απιστ) ἀληθῆ πολλὰ συµβαίνειν βροτοῖς. 

Α νετατῖδας πππῖτα (ωπποπ ὤπτιστα ποῦίς παταπτυς, ἵπ απαε Ππίας αρταεῖὶς Ἡο- 
πηίηος ἀἴσθτεπε, «αὖαο [ης Πεν ἵαπ Όσοι. ο. ΧΣ, δῬ. 155. δὲ 68521 
/αοίάςν [βεγεμέ» (ια [εγὲ Π0Ἠ ῥος5ΗΜΕ {άεο πεο [ώοία 511. 

Ἡίς, δο. δΙ., δἱ απ ]πςο αμίεττο να]τ ταπαυαπα Ἱποετ γοιδῃς, νἱςί- 
ΏΟ5 οχ 2οῦσρο Ῥ. 172. 54 35 ἨΟΙΗΙΏ Ίοςο Ῥοπειε ροῖεῖε Εμηρίάεος Β. 
θἵπε οοΠΙΓΟΥΘΙΣΙ4 9 

Τῷ γὰρ βιαίω κὠγρίω τὸ μαλθακὸν 
Ες ταὐτό Υ᾿ ἐλθὸν τοῦ λίων παρείλετο. 

Πτοτᾶ πηπταιΑ 5οΏιι ε[οοὶ 5ΠΑΥΙΟΤΕΙΠ» «Παπ ἵπ ταὐτὸν ἔλθόν. δεπίῖεη- 
τίαθ. 

Τατοητ «ΤέρΛΙὶ γεια ἵη Ἱίεία Ρ. 553. Ὦ. 6ἳ {οἴδαι «4γὐίοβήαμέωε 
Ῥ. 54. Ὁ» 

Γερονταγωγᾶν» κἀναμισθαρνεῖν διδούο 

οοπ]ραταπά:ς αἆ «4,έωορή. Ἐαπῖ ν. τού. -- ἵπ Ῥείε]εῃ 1ογ- 
Σὲρρὲ νοιςι5 απαραοσιἰοὶ 5υητ αςετρὶδιπὶ Ρ. 17ο. Ε. 5ἷς» Ὁἵϊ Ρηῖο, 
ΦἹροπεπά! » ς 

Βασιλεῦ Σατύρων» 
Τί ποτ) οὐκ ἐθέλεις δόρυ βαστάζεινν 
᾽Αλλὰ λόγους μὲν περὶ | τοῦ ] πολέμου 

Δεμοὺς παρέχη» 
Ψυχὴν δὲ Τέλητος ὑπέστης» 

φοπἱρδεταϊ Γο’τᾷ556: 

Ψυχὸν ὁ) ᾿Ατέλητος ὑπέστηος. 

φεαιιοπιῖα. αἆ εαπιάεπα τατίοπεπι {αςί]α εοπεϊπηαηάα, ραυ]ο 5ππῖ οΏδριγίο- 
ται Τε]ες]ὲαὲς αΏαρ. τειταιπειτὶ οατα]εστῖοί ΡΓοῖ55 Ίατεπῖ ἴΠ Ῥετῖε]ε Ρ. 161. 

Ἐ. Γηλεκλείδης παραθεδωκέναι Φησὶν αὐτῷ τοὺς Αθηναίους » 
Πόλεών τε Φόρους , αὐτάε τε πόλεις, τᾶς μὲν δεῖν, τὰς ὁ ἀναλύει " 
Λάνα τείχη, τὰ μὲν οἰκοδομεῖν, τὰ 3) αὐτὰ πάλιν καταβάλλει. 
Σπονθδὰς» δύναμιν» κράτος» εἱρήνήν» πλοῦτόν τ, εὐθωιμονίων τε, ή 

αες 



ΙΝ ΕΠΑΟΜΕΝΤΑ ΡΒΑΜΑΤΟΜ ΙΝΟΕΒΤΟΠ., οσα 

Α. τἶαο νῖπι αὐάϊτοτίρας ατρίττος Γηΐςεο εοΠδρίσµαπι» ευ ἵπ Φορῥορίὴ ρετὰὶ- 
το ἁταιπατο αά Ααεῖς «οηγ]ία τεδροπἀςτοτ ἸΝερίος: 

Οὐ µέμφομαί σε" ὁδρῶν γὰρ εὖ κακῶς λέγειο. 

απ οι αὐςῖοτα 500: ἀῑσησια φομαίαῖη εἶση Γμαγοῇο ἀεδειπας. Τ, 1». Ρ. 
504. Β» ὅτο. Β. ι 

ἵα ν5. 85. ΡΙΟ΄ ὄνβρωπον φεπρεπάμιη οπιπίΠο 

Κρωεῖ τίς αὐτὸν τώποτ᾽ ἀνθρώπων µέγαν: 
ιο 1 2” , ῤ μη ΦΑΕΙ 
Ὃν Σξαλείφοι πρόφασις οὐ τυχοῦσ᾽ ὅλον. 

Ἡαπε ῥῆσι αιἴιας ῥπαεσεάπητ ἵπ' 10ὔ. (η. Ρ. 187. αἱ. Ιάεπι ττδυῃς 
τὰς Ε1εγέρίάες Μεμαμάγο ἀεάῖτ (αγοὐ15 Ῥ. Το. (οἆιαῖς αμοτοτῖταϊο Ῥα- 
τ5. πιοῖῖς; ΤΠΙΠΙ οσα γἰάεπτατ ὨΠεπαπάτεα , 5εητεπτίαπι «οπιρ]εςτεηιῖα. 

«9 υαπη. εστερίε τιαοτανίτ (σιάίαμης : 

Β. ΓΙ ΠΟ ΤΙΑΠΩ 
Ὁ ἰαῤεν σγανίογε γΗζΗέ: 
Ἐπαίρεται γὰρ μεῖςον. ἵνα μεῖζον πέτη: 

απεπ (γοίής αἀῑεςῖτ τε]αιῖς,. αριά «οί ΙΜεώοα Ῥ. 141. Ἱερῖ- 
τος Ὁτ ΡΟ ἱροπῖς νε». 

Έπες ερεεϊπηπίς ἵπετατ ομ/Ποίεπι. --- Οπἶοις ἴδα πιίπις ρίασεῃτ. 
απαπάο Ρήμασγοβὲ: Νο]. ΡτπΙπι οι αἆ ΠΙαΠΗΠΙ» Πὶς ἆπρο ἆς πιη]τῖς 
Ῥοµσα ππε[ης. επρία» οὔαπι να]ραπταν. η Βοππίο ῥΡ. 58, ς, 
Ἰαπάατας Αντίγονος" αδὶ κετίρεπάαπι ἸΑντίας" ετ αεί η- 
115 εσι Ἱπτε]]σεπάις: νἱά. Ρ. 55. Ε. 75. Ε. εἴς. --- ἵπ' Ῥετίε]ο Ρ. 

Ό 16ο. Β. ἅπαντα μὲν οὖν ταῦτα τῆς ᾿Αναξαγόρου σοφίας" Ροδιΐςο 
«γἰάετΙγ, ἁπάλοντο μὲν οὖν --- νετριπι ἀτῴδει » ελἀεπι- δἵγΙστΙ τα. 
{εζιεπία η» τεάάϊ ροτετῖτ «4εΙΙσμο ἵπ Ψ. Η. Χα, ς. 1, 843. 
Ἱ, ΡΙΟ ἀποδεῖ. --- Ιπ ΝΙατσε]ο ΛΒ/ζγεᾖὲ Ρ.. 395. Ε. ὑδὶ ΤΠΕΠΙΟ- 
ταΏϊΗΣ λογικής καὶ πρ µ;τ γης ἀποδείξεως οὐκ εὐποροῦντα προβλή- 
µατα᾽ ΕΠΟ ϱΟΓΙΊΡετε ἀπβίταβῖε λογικής καὶ γραμμικῆς ἆποὸ. αριᾶ 
μία επάεπ νοχ ἵπ γρ ματικῇ ἀθσεπετανεταϊ, ΠΙΟΠΕΠΤΕ Τι ομρίρ 
1. Ρ. 61. ---ἵα Ρ/ωαγεβῖ ΈΙεοπιεῃε Ρ. δο8. Β., ΠΙΕΙΠΟΓΑΠΙΙΙΓ δύο τῶν 
συ:τρόφων Κλεομένου-, οὉ: Σο -ο//ὅκω: καλοῦσι. δΩΙΠΟΙγοες Ἰοι: 
ππηϊς «ῑα Ίεοτοσες ἔαῖσατυπτ: εοπτῖσοπάιΠη 65: οὓς Μούκχχας καλοῦσιε 
νίά. ΠΜενγοίέ ἸνΗςο. Έασοῃ. 15 νΙ,. Ῥ. 1 ο. ΕΠΙ 5οτῖθα Ρ6ί 6ΙΓΟ: 
τεπι βρακα: ἀεάϊςεει, φεῖο]ης ερτεσίᾳ 5ο {ποτήτυΙα ογεάϊάἰς, οἱ δς- 
παφίγαεᾷς ἵπ Ἆυηπς ἱοσυμα ἱπόάαςετεε, 



924 1. 0Ο. Ν. ΒΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡΌΤΧΣΧΣΙ. 

Ὑς. 99. 10ο, 101 --- επριος (οἱ Ῥ. 133 απα]ες ΊΠ 9107. Ίεσε- Ἀ 
ται ΟεςΠεγὲ Ρ. 196. 33, Ῥοϊρεταπι εἶοπι αριά Τήεοββίμνι «4γπουῇ. Ἡς 
Ῥ. 55ο, ἴπ ἆπο τγουῃαίσο5 ο55ο τεάἰσεπᾶοςδ, αΙοταπῃ αἶτετ 1]]πο α5δοτ 
γοοτηεπάας (9) ἵπ Εμγίρίάςς Τρηῖς. ἵπ Απ. απῖε ν. 3055 νἱἰάετμπε 
5, ἠωσγανίως Εκετεῖτ. ἵπ Εγέρ. 1, 6. ΙΧ. ετ ΑΒ. Πεσλίπε ἵπ Γηγίρ. 
Ῥ. 77. Ὀπτίααε τεπι αρίττος πον ἵπσιαταπι 1πε ΕςΙΙΓΠΙ δἳ ἀἴχειο, νε- 
55 ῥγαροσάεηιῖς, 394. Ἱεστίοπεπι ο ΕπιεπάαίαΠΙ Εαΐα /ἐγομο Νος- 
ττατὶ», --- ὅρμα. ώρα δ) εἴση Φρενῶν Τοὺς κακῶς --- ἰσποταδατ ἴ]]ε νει- 
δπι Πίο ἴπθΓδοτοΠά!Ιη», πτροτε απί πεσάαπι αοεήταῖτε τΓαςῖασδατ Φτοῦαςα- 
πα. ΝΙάθαπῖ πππς γἱτὶ Ὠοστϊδϊπηί, αἴαπι Ῥεπε «οΠαεΓεαΗῖ οιηπία, αἳἵ ἷς 
φεγἱβαητΙτ Ιδία: 

Ὁὓὺς λαβὼν στράτευέ Υ᾿» ὅρμα µωρίαν δ) εἴσῃ Φρενῶν. 
Οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ θεῖον, ἀλλ ἔχει συνιέναι 
Τούς κακῶς παγέντας ὄρκους καὶ κατηναγκασµένους. Β 

ἵπ Ἡοσαπα ΡΓΙΠΙΟ 5ἴαΓς πο Ρροῖθταῖ οἶμοι, Ρραι]ο 4πτε τθεῖο αάΠΙΡΙτΗ1 Ηἶπς 
αὐτοπ αΠεππα: Πτοσί νι]σατῖς ΡΓΟΧΙΠΙΜΙΗ ὅραα «ΒΙἩ στράτευε 4Η ΔΙΠ αρῖθ 
Ἠαθτοατ πηπη]τῖς Ῥο5εῖ νεὶ εκ {ογοβοίο 5οἷο εκεπαρ]ῖς πποηκιτατί, 5ἱ απῖς Ἱ]- 
Ία τοφιήτετεῖ» ευἰ 54ερε Έοσες ἀῑειητις ἑρμῆσαι στρατεύεσθαι" Ώος σἷς ἆἷ- 
5ΙΓΑ6ΙΙΙΏ στρώτευέ γ΄, ὅρμα" 4ΠίΠπιο5ο Βεσὶ νἰάετατ ἱπρεϊπϊς «οπσευτη. 

δοά, Ἡτ Ἠ]ο Ιατοδαπε., 5α6ρο ττουμαίοί νετςις Ίατεητ αριά «/Πεμσεμμ., 1. 
2/11, αἩοδαιο, δοββοσεί ἵι δεᾖοί. αἆ «4βοῄίομ. Ικήοᾷ. 1ν. 993 ἐν τοῖς 
Σκύθαις ὁ Σοφοκλῆς ἑτερομήτορα τῆς Μηδείας «ΟΠΕ. Φεᾖοῦ. ἵα «4Ροϊίοη. τῆς 
9|..) τὸν Αψυρτον λέγει. οὐ γὰρ ἔκ μιάς µοίτες ἔβλωστον. ἀλλ᾽ εἴο. 86ηα- - 
τίος ᾖϊπο ε[ῄςετο τεηταῦατ Οἶατ. {1οαίῤίως ἵπ δοβἠ. Ἑτασπι, Ῥ. 1Ο]. ἴὗπα 
νοςο καίτης εἶθοῖα, αὐαπα (γαππατίοας αἀϊεσσσαῖ» αἩτ εκ γἱοἰπίᾳ τερεῖ]- 

ωή Πδγαγίας, τοεῖτα {παῖ]α Ροτετήητ ιδοβ/οε[ῖς πουβαῖςὶ : 

Οὐ γὰρ ἐκ μιᾶς ἔβλαστον' ἀλλ ὁ μὲν Νηρηΐδος σ 
Τέκνον ἄρτι [βλαστάνεσκε, σὺν ὁ ᾽Ιδυΐῖα πρίν ποτε 
᾿Ωκεανοῦ κόρη Υ᾿ ἔτικτεν. 

δορλοσ]εῖς «{ετεζγὲ 5αεοσᾶατ ἴτος]μαίσεις οχ ζεί Ἐ]οτ]εσίο, Ἐκ 4ε- 
εν] Οατῖοις Ῥ. 356, 38», απαε (εοπεγέ Ῥταεῦει Εάῑίο «οπτῖπαο ἆπς- 
τα» σἷς (τος σο]οσανίτ, Ρ. 199: 

᾽Αλλ᾽ 

(9) Εκ δαάαᾳ ἵπ Χιάζει νεῖσης, αἱ ρτοδαὈίῖτες εχεἰάϊε, τες]- 
τί Ροτοτῖτ ἵπ «4γοῥήσηϊς Ναδίδαν, ο παπα βαδρἰαΙοπεια πιίσος Ο14Σ, 
Ἰομρίο ποῃ Ιποϊάϊσθ, ἁππι ἴπποῖαδατ ο μίάσε Ίοευπ ΕππεΠά. 1, Ρ. 
3:5.. Ἴπδοο ΝΕΙ5Η» «1επι Ρίαςβοτ ας, δὶς ερτεσἰε «ρΏδετεητ 
Απἱριορηαπεϊ απηαρας»ιὶοῖ ἹΝηΡίο, ν. ου, -- λα. 

Εύ 



ΙΝ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΒΕΑΜΑΤύΜ ΙΝΟΕΕΤΟΕ, Ἅοις 
: 

᾿ (νεο : Αλλ' Αρης Φιλεῖ 
᾽Αὲ τὰ λῷστα πάντα τ᾿ ἀγθρώτων στρατοῦ. 

εσµ]ε]ως οχάεπι ἀθάϊτ, οτ Ίπεο Τατίπα: νεγι σης ασε ϱΟ/ΗΡΟΥ νέο 
2γαεοίῥάος ελ ΕΓΟΙΖΗΦ. μιοεῖπο νετο απ]αῖ ἡ]ος Αρης» αἱ δεουηάΠλ- φ- 
Φήοοίει ΡΙαγεὶ Ἠ. Ἡ» Ῥ. 33. Β. 757. Β ο0εςΙ5, 

Συὸς προσώπω. πάντα τυρβάζει κακά: 

αΠπαΡατ, ΟΡΙΠΟΓ, Ὡς λύκοι ὄρνα Φιλοῦσ᾽' αἲ 6, οὔδθστο» ἀῑείταν «1/έ 
5εΗΡΕΥ ο 

Ν - 3 ” 

τὰ λῴῷῴστα πάντα τ᾽ ἀνθρώπων στρωτοῦ” 

{αυτ πάντα γ᾿ ἀνθρύπων, πι απεπάαπάιπι Ῥηταδας ζωής: ὃ ΛΑ 
οπέα ᾖ0/ΛήΠΙΙΗ ελεγε: 3 υϊ Ἡς τοπατπα αυτ ππυτίαπα Ιπτο]Ἴσεγθ- 
πημς οχετοίταπα» απῖ Πε εγεάετεπιας ]απι, ΙΠδΙόΠΕΠΙ Συξς πω 
5ιιο βΡεποτε «οπῖεπίαπι  Ῥεάεαι γοαχ ἀνθρώπων ἵι 5Η ᾿ ΟΠΙΡΕΠάΙΗΠΗ 

ὠνων. Αἰουὺϊ μῶν ἵπ Επγὶρίάΐς ναι πηππταταπι Ες ἵπ γῶν. ἃὶς ἀνών 
ημείς 1 ὦμῶνν εΐεης: ἂς Ματτε ΠοπΠεῖάα, ο «έηιε]ίέ 65ο 51ο ῥ746- 
φ/ 41594105 {0561 ἀῑεῖ «ετιε Ῥοτμῖτς χαίρει Υ᾽ ἀεὶ τὰ λῷστα πάντ' 
ἁἆμῶν στρατ΄ῦ. δεᾷ Φιλε τεφπϊτίτ ἁμάῷν' Ἱοο Ίἴαηις τοφίτήαπας, ος 
ΦΗΠΠή «4εσεγζο νειδαπῃ ἱπος]μαίσμπα: : 

” νι 8 εν αλλ’ ᾿ΑΡηΣ Φιλεῖ Υ᾿ ἀεὶ τὰ λῷστα πάντ᾽ ἁμῶν στρωτοῦ. 

Φε αγαέ /ΗΕίεγε 567ΗΡΕΥ ΙΜάγς ορίζηλο ΦΟΕζΜΕ ΕΛ ΘΛΟΓΟΙΜέ: Πέί6Ψε ο 
αἴευτ Οαμσίως, Πογαὲ Οατπι, Ἰν, Οἆ. χιν, 5 

2/1ή1όσπε εἰ ἐπΙγ6ΤΊΟς 1120 
«ή νέέ 11Η. 

να Ἐρίδ, απ. 178. ες Όγοως 6γσμάιᾷ οΗ)ῥΩΡΡΙε: ρ]πτα ἆσαϊε ῃ 6411 
τειη Ν. Π1έίης. ἵπ Ονίά, Μετ. ν, ν. 1ο. Λἱακ ΡΑ]οήγαι{ Ρ. 60ο. 1. τοὺς 
τὰ πλήθη ἀποκτείνοντως θεριστὰς ἡγεῖτο µέγα μηδὲν ἀμῶώντας. Ῥόωιαῃ. Ρ. 
61ο. Γ. ἔμελλεν ὁ δαίµων καὶ τὸ γένος τὸ Κασσάνδρου κακῶς ἐξαμήσει. 
ΦοββοεΟὲ «Ἠοίας ἆᾳ Απιίσοπε πιοτῖτιτα ΑπΠτὶς. ν. ὅτο. νὶν Φομία θεῶν Νεοτέ- 
ῥων ἁμᾶ κόπις' (αι γυ]σαταπα ΥΟΘΕΠΙ κόνις τεςτε οοὐτὶοῖτ {οὐκ ες :)ὶ ἠ]α)ὴ Ώ)ο0- 

ἳ 10 

ὃς ' : 2 

Ε) δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ, } κάμψειέν τινα καμτὴν» 
[ Αὐτὸς δείξας  ἔν τ ἁρμονίαις Χιάζων ὃ Σιφνιάζων, ] 
Οἵσε οἱ νῦν τὰς κατὰ Φρῦνω ταύτας τὰς δυσκολοκάµπτους" 
᾿Επετρίβετο τυπτόµενος πολλὰς, ὡς τὰς µούσας ἀφανίζων. 

ΕΕ 



τή 1. ο. ν. ΡΙΑΤΕΙΡΒΕΣ ΟΑΡΟΤΧΧΙ. 

γι {[ΟγΟΥΙΩΩ «σεν ομςί ἀεηιείίεν α παπα ἵα πεάῖρας Οεαϊρί ἀϊκειαι ηΙ:΄Α. 
εἴπιαπι ῥίζ1ν. Ῥτοριίε Ἀπεάεα ῥ,ζῶν --- το-ᾶε ----- Χαλκέοι ἥμα Ὀρετάνοις» 

ἴπ δοβλος]ὴ “Ῥιζοτόμοις, ἴεσια Ἰσεγοδίο Βατπτη. ν» «6. 19. Ῥ. 511. δεά 

ποφίε νετδαπι, ορίπος, ἴπ εοπιτοναιςίαπι σαἀεῖ» πες Ίρ5α ςοπιρπιῖα ἁπδῖς- 

ταδίτας αἩ Ματ, οἶνο Ῥεμο, «οπνεηίαϊ: 

Τοὺς εὐφυεῖς. γὰρ κἀγαθοὺο, ὦ παῖ» Φιλεῖ 
. Ἂρης ἀναιρεῖν' 

εοἷει {ηήεΥβίεεγε: δοβήοοΙί εσι εκ Ῥηχγσίδις αριάἀ «τοῦ. Ρ. 96». 53. αΌἳ 
νυΐραπιτ "Άρης συναίρεω. αραᾶ εππιάςπι Ρ. 356, 55, δορΠοεὰ οσι ο Β6Υ: 
αχ] γειςις: Ἶ 

Φιλεῖ γὰρ ἄνδρως πόλεμος ὠγρεύει. γέουςο | 

Ίη Ῥμ]οος, 436. ο 8 
πόλεμος οὐδέν' ὤνδρ᾽ ἑκὼν 

Αἴρει πονηρὸν» ὤλλὰ τοὺς χρηστοὺς ἀεί. 

Άρυά «οὐ αποαΠα 5ππτ εκ Τοπιεηίάϊ5 νοισας Ειγίρώς Ρ. 45121490 
[νυ]ραςίς νἰάστιτ ρταεβσεπάιῃ 

Καὶ γὰρ Ἱ. Φιλεῖ τοι πόλεμος οὐ πάντ᾽ εὐτυχεῖ» : 
᾿Εσθλῶν ὁὲ χαίΐρει πτώµασιν γεανιῶν. ο 

5 Ὑασατα, ΠἴΘοΓ, «πἷρα ΡοτμεταΠ1» αὐαιπ ἀΕερσεεςοΓ.. Μπηῖς ὅἵαπ πῃ]ε γετ» 
δης «εσογ ἀεππαῖς | 

Οποπι ἵη Πῖς εχεοσρεπάϊς αἆ παπα Παρηῖτ βζγμέοίως  ΡΟΡΕ ΝεΙΡΙΠΙ 11» 
ΡίαεῖεΓ οεἴεγο5». απάσςίπ ἵη Ίπα ρας. ούοδαεαμὲ Ε]οσίΐες. (349: 13 εἴς. 
90 -- 31.) (γο. ρ. 165 τελφπῖε ἵπαιοτοδ. Ῥοδίαιαπῃ ροδμίδδετ εκ ή0ὔ. 
«οἱ. Ρ. 17, (επ. 176, 98.) Φ ο 

ἄρχεσθαι. χρεὼν 
Κακοὺς ὑπ ἐσθλῶν» καὶ κλύειν τῶν κρεσσόνων. 

υδὶ φοτῖδῖ ἁςδιοτατ κρεισσόνων εκ Ρ. 1895 0γο)ἱ ροσιτ δι: 

Ἡ γὰρ τυραννὶς πάντοθεν τοξεύεται 
Δεινοῖς ἐρῶσιν, οὖς Φυλακτέον τέρι. 

Ότ 1] ἀεάστας, Ρτο ἧς Φυλοντέον π. (ΣΕΗΟΚὲ ρ..3434, 831-- Νδπεταπη- Οταθ: 
ουπι ατοίττος, δεπππι αἴτεπι αοά Ῥτονίαι ἵπ /1ογοᾶοιέ τε. Ῥ. 993 

Δεινῶς ἐρῶσω, οὓο Φυλακτέον, πώτερ. 

1η Άπο ΥΟΙΣΠΠΠΙ τάτερ ειῖαπι ἵπ {τασπιοπεῖς Ἰηνεπίετατ Ττασοράίαταπι Λεο- 
Ἡ ν. 47. Δἱοπιαεοηὶς Υ. 22. Ὠαπαξδ'ν. 124. ἃὰ οὓς Φυλακτέον υπίι5 

ο 



ΙΝ΄ ΕΠΑΟΜΕΝΤΑ ΡΔΑΜΑΤύΜ ΙΝΟΕΕΤΟΔ. «στ 

Α. αάεοτίδαπι «πζσείοὲς 6. Ἀ]εϊβίαά. νειδα οχ Ρ. 33, 19 ἔστι δὲ σωθρένων 
ἀνδρῶν Φυλάττεσθα! τολιτᾶν τοὺς ὑπεραυξομένούς» ἐνθυ κόυµέγους. (Πα γή-΄ 
ζαπά. ἵῃ 195. Ῥ. 18ο, 9) ὑτὸ τῶν τοιούτων τὰς τυραννίδας κοβισταµένας. 

Ουας ἴπ Εά. (έὐΠ.: Ῥ. 354. 41. 620. Ῥ. 183. Ὁτ Εηγέρίάνν, 5οἆ Ίοςο 
ἱοσεραπτις εκ Ῥ]ϊδιμοπο κιοῖέεταςΊΠΟΣΕ 5ιιο Γετη]]ε Β. αά Ίδίις ἀταπιατῖς 16- 
Ἠαυίας: αἴηπε Ίτα 5υῦ]εοτ νειρίρις εκ Ἠειας]ίάϊς “ε9η. Ρ. 997. 1. (6101. 
Ῥ. 177. Ῥτετεγπσῖτ, αρίεαϊιδ, ορίποςγ» 14 Ιο  ἀταππατς ᾿ταρθτίτὶ τ΄ 
Ἡϊο οτίαπι {[ε[ε]Ητ ἴ]απι ορίπίο,. ΡΙΠΙ οκ ρετάίο ἁταπιατς νειους {μ- 
11ρίαέος λος 

Ἐγὼ δρ ὅστιε, μὶ δίκαίος ὢν ἆνὴρ. 
Ῥωμὸν προσίζει» τὸν νόµμον χαίρειν ἐῶν, 
Πρὸς τὸν δίκην ἄγοιμ᾽ ἂν, οὐ τρέσας θεούς. 
Κωκὸν γὰρ ἄνδρα χρὴ κακῶς πάσχει ἀεί- 

Ὦ Εαάσπι 19ο, ος Ἡος οπηϊσατῖτ αἰπαπιθηςὶς Λες],  Ἱπ ρ. ἆότ. 6γοὔ, 
. «σεδῃη. Ῥ. 498 14. ο οτηπ] ρτίπιμπα οσπππιοάςε τεδοτα]τ /ο0. Ρε νετ]: 

6ΙΠῃ. Ῥ. 198. 

Τὸν σὺν δὲ παῖδα σωφρονοῦντ’ ἐτίσταμαι» πν 
Χρηστοῖς ϐ) ὁμιλοῦντ᾽., εὐσεβεῖν τ) ἠσκηκότα. 
Τ]ῶς οὖν ἂν ἔκ τόιοῦδε σώματος πακὸς 
Γένοιτ᾽ ἄν» οὐδεὶς τοῦτό μ ἂν πίθοι ποτέ: 

ἔπ Ἱοτ"Π] ΥΕΙΘΙΙΙΠ ΤΕΓΠΟ σώματος πηπταπάδ!α νἱάσίυχ ἴπ σχήματος" 

Πῶς οὖν ἂν ἔκ τοιοῦδε σχήματος κακὺς 
Τένοιτ᾽ ἄν» | 

τε οΏσιῖς δἷξ, οὕτως ἐσχηματισμένος» ἔκιλ ϱΥΗΟΜΗ5 νἰγ Ημ ρας Φ11ο/ο (ο 41 
Ὁ ει πια] ᾖεγος ὃ νἱἀ. Τ. ΠΠ. ἵπ Ἰωοἰαμὶ 5οιηπίαπα Ρ. 11. 4. δεᾷ οπ1ἱς5ο5 

τ1π. Εάίάοπαο βα.ποσ) γειδις [ζωρέρίώής, οσὶ η ρἱανπαίς δµῖ αἆ ΠΙΦΠΙΠΣ 
οκ. αἱ ση δνῖς οπρτοτίρη5», Πὶς ποη οοπαγαπι. 

1ηφ]ση]ς ἴδια ῥῆσις εχ «δ{0ῥάεο Ρ. 355 96: νΊτῖο νασαδίε δἳ 5ογἱδαίεσ γΥ. 190, 

“Οράς τὸν εὐτρώπεζον ὡς ἡδὺς [ίος» 
ή 3: 

ὍὉ., τ᾽ ὄλβος, ἔξωθ' εἴ τις ἐστὶ πραγμάτων. 

Ῥτο ἔξωθεν τί" --- ΝΙοδη ἀεάῑτ νειητῃ 191. οµμη 5εηΙυΤΗ5: 

Εγὼ γὰρ ὢ ΄χω λέκτρα» τώδε καλῶς ἔχευ. 

φ]σί αποά ]ε κετῖρεοήτ ἃ ἔχω» Ππίπις ν]οδε» ΙΠΕΠΙΟΓΩΗ5 ἵη ποιῖς {ες- 
εἴοποπι ἃ 96 Ππηταίαη Τὰ Εά, ευπ. Ῥ. 439. 99, 

Ἐγὼ γὰρ ἕξω λέκτρα αὐτοῖς καλῶς ἔχεμ» 
΄ ..3 τ . ... . 

Δίκαιόν ΕεστΗ» οἷσι συγγηράσοµαι, ν 
Γο ης 



958 Ι.. 6. ν. ΡΙΑΤΕΙΕΕΣ 6ΑΡΟΤ ΧΧΙ. 

Ἠΐπς Ἱερἰτίπιαπι βιοῖ]α Γοππαβίπια5» ἵη γὰρ Έξω Ίατοι παρέξω. πιοΏφιταῖ ἴρεη Α 

δοητοπτία Ρραιτίδ, Ἡτ Ρµτο, επι Βία Ιοᾳπεπῆς, Εωρίώηι ἀεάϊδος: 

Α. Ἐγὼ παρέξω λέπτρα σοὶ καλῶς ἔχευ,. 
Β. Δίκαιόν ἔστιν, οἷσι ξυγγηράσοµαι. 

ελἆσπι διΙοτατα ἸΜοσίες ἴδια Ροσυίτ ἵπ 1ΡΗἱΡ. ἵη Απ, Υ. 996», 

οὐ γὰρ ἐμπλέκειν πλοκὰς 
Ἐγὼ ταρέξω σῷ πέσει τοὐμὸν δέµας. 

Οπιίςςος Πθ 1ΠΘΙΠΟΓΕΙΠ. αὖ ἴ]ο Επαῖς ἀειοεσοπάος., αι Ἡος ἳδῖ ετεάῖ- 
ἀοτῖτ ποσοτίϊ ἁατηπῃς Ἱπουσίας Ῥαππεσίαπας 5ρεςίππεῃ ἵπίες ἴσιον, Ῥ. 5ο8. 
νοτδις Ῥταεδετ 147. οππῖς 8εΠ55 1παπῖ. Όσο Ἱεριπτης ἴπ ὁέούσεο 
«τη. Ρ. 454. 1ο, «01. Ρ. 335. 

Ὅστις ὁξ τοὺς τεκόντα: ἓν βίω σέβει. Β 
“Ὁδ ἐστὶ καὶ ζῶν καὶ θωνὼν θεοῖς Φίλος. α 

ΠΟΠ 6ΠΙ εχ Ἡετας]άϊ 6.5 «ο ἵπεετιο ἁταπιαῖο π]οπιῖτ (γο1115 5 5εσιετ- 
τος 1]]ο ἆπο 5µπῖτ οχ ἴδιο ἁταππατο» απ 5εαῖτας εχ ἱπςειῖο»  αὐο ρτο δα) 
ΠΙΠΗ] ἵπτετεςι Ἠἴτάπι χρὴ 5οΊβαίΙΓς 3Ἡ 

Δεῖ τοῖς τεκοῦσι ἀξίαν τιμὴν νέµειν.. 

αἁηἡςϊ Ροτοτῖτ εχ Ραρίπα σεαιεητό 45. 11. 0. Ῥ. 399 

Δίκαιω τοὺς τεκέντας ὠφελεῖν τέκνα. 

μον 

Τα 6, Ῥοδι ΥεΙΣΙΠΙ 164. οιπίδδ5, Ἱερῖτας αριά οδάέώπι νετοις ϱρ.. 

507. 38. | . 

Σπαιὺν τὸ πλουτεῦ», κἆλλο μηδὲν εἰδένατ, σ 

Οοείας ἵπ 5μο Εἰοη]ος. Ρ. 3477. Αἰἴεταπι Ἠμίς ριαεβχίτ εχ Ρ/ωαγεῦ. Τ. 
Ἡ., Ῥ. οο. Ρ. ΠΙΤΗΙΠΩΙςΟ ἀθεάῑτ αἳ ἵπ Έχςο. εχ Γωγίρ. Ῥ. 451. Ἠεδίτιεη- 
ἆθ νοχ εδι 4 νίτο 5ΗΠΙΠΙΟ πιῖατα :- 

Α. Χρυσοῦ σε πλήθει» τοῦεδε ὁ᾽ οὗ χαΐρειν χρεών» 
Β. ὙΣκαιὺν τὸ πλουτεῖν», κὤλλο μηδὲν εἰδέναι. 

αἴηπο ἵπ απ Ίσησε 5εησηπι αοεἰρίεπᾶα 5επτοηΏα». Τοηε σσ αγ εὐ- 
βία Ἰπειβγὶν ᾖο αἰίε ἀεάετεξ απίπ ἴπιο Ἠΐ5 ποςετεπτ ἀῑν]είας ὤλλο 

μγδὲν εἰδόσι. Ἐπάσεπι Φὲοθαεὶ Ῥαδ. Υ. 44 ειδα ἆπι Εαηρίώς, αι 

Ἡωπς ἀεδαθται τε[εγσ» 

Πολλῶν τὰ χρήµατ’ αἴτι ἀνθρώποις κακῶν. 
Ρας. 



ΙΝ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΠΑΜΑΤΟΜ ΙΝΟΕΠΤΟΣ, 529 

Α ΡῬασ. αμίθπι 6341. 4ΦΙ, ἴτες γε]αῖ εκ 1ρΗῖρ. αιιος γἱάῑτ (οἱ οκ ἵπεετιο 
ἁταπ]ατε Ρειῖτος, Πο9 πεπιρε: : 

Πολλαί Ύε πολλοῖς εἶτὶ συωφοραὶ ββοτοῖς, 
Μορφαῖς δὲ διαφέρουσιῳ’ ἕνα ὃδ ἄνευ τύχης 
Μόλις πότ᾽ ἐξεύροι τὶς ἀνθρώτου [ίου. 

ψοιςι «οουπάο (οἱ ἐνδ ἵπ ἕνα δ εστεσῖο ππυκανῖε 5υητ 6: οκ Ἱπςστίια 
Ττασοεᾶϊα γεια Εγέρώης, φἳπος ἆπι ὢοθαεως (σεῃ. Ῥ. 558, 19. (601. 
Ρ. 457» 

Κεκλημένω δὲ Φωτὺ µακαρίω τοτὸ 
Αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν ᾧ ὁ ὧεὶ κακῶς 
"Εστ, οὐδὲν ἆλγεῖ συγγενῶς δύστηνου ὤν. 

Ὦ Πας «επτοπτῖα οοτγεχίδε Γοτδαή: νἱάεδίτης αἱτεταπι δαπι Πγήρίάσε, ἵη Ο1ο: 
5ίο 5αἶτειῃ ααστοῖληίε» ( Οτεςι, Υ. 594) 5ἳ Πο. η ΙΠΙΕΙΣΗΠΙ» ΥΕΓαΠΑ 

Μεταβολὴ πάντων γλυκύ. 

Σθσιή. ἵπ Οἆ. Α, Ῥ.48. 5ο, οὔτε κἡὶ ὑπερβολὴ ἀεὶ κακίζεται, οὔτε μεταβολὰὶ 
πάντων ἡδὺ ἐξ ἀνάγκης κατ Σὐριπίδην. ἴάετι 3ἆ ἴδιᾳ ἵπ ΠΠ. Ρ, Ρ. Γ1549 43ν 
δῆλον γὰρ. αῑῖ, ὡς γλυκὺ ἔστιν ἡ µεταβολὶ οὐχ, ἁτλῶς, ἀλλ᾽ ἡ τῶν κηκῶν. 
Αιαυο ἵτα ἵα οοᾖολὲς οἱ Εωγέρ. Ότοςι. Υ. 934. προσυπακουστέον (5. 

κακών. φποά αζα[ἴας., κε-ωµώδηται δὲ ὁ στίχος» Γοϊδαπ. τε[αττὶ Ροτιίσδες 
αἆ 4ΜΗβῥαμὲς Ιοεῦπι αραιά «449ση. Χ, Ρ. 446. Δ. ηδὶ νἷά. Απίπιαάν. Οσεσιμῦ. 
Χ. ϱ. ΧΙΙ. Πὶκϊ Ρτο νυ]σαιῖο «Πήσει μὲν γάρ τες εἴς. Ίαες π]το πη]αῖ πιθ]ίο- 
τα Οοἆεα Ρταερετατ «{σηςίσής 5. Φησὶ γὰρ ὁ Κωμικὸς, ὃ πρῶτος εἰπὼν 
µεταβολὴ πάντων γλυκὺ οὐχ, ὑγιαίνει δέ ποτε ἓκ μὲν γὰρ κόπου (ναὶ κό- 
πων) γλυκίαι (9ὶς 5.) ἀνάπανσις, ἐξ. ἀλουσίας δὲ ὕδωρ. καὶ τὰ τοιαῦ. 

ϱ τα. ἂν δὲ ἔκ πλουσίου πτωχὸς γένήταιο μµεταβολὴ μὲν» ἠδὺ δὲ οὗ. ὥστε 
ουχὶ πάντων ἡ μεταβολὴ γλυκεῖ}. οἷς ἵπ' Μβταιῃ ἴδα ππεΙπα εκ. «7μσμοέζμο 
εταπςςοΓροῖτ (εογσ. ΤΗΥ 11ο]. Εκ Ἠϊ 5δεΧ Υειδυς ἱποετί (οσο, οἱ 
ψετθα ποπ] αἀϊανεπτας, Πῖ Ροτεταπτ είΠηρ!:. 

κ ωμς., 

Ὁ πρῶτος εἶπὼν» µεταβολή πάντων γλυκὺ» 
Οὐ δή” ὑγιαίνει, δέστοτ᾽ ἐκ μὲν γὰρ κόπων 
Γλυκει᾽ ἀνόπαυσις, ἐξ ἁλουσίας ὃ᾽ ὕδωρ., 
Καὶ τἄλλα δὴ τοιαῦτά Υ᾿' ἂν δ' ἐκ πλουσίου 
Πτωχὸς γέρηται, µεταβολὴ μὲν, ἠδὺ δ) οὔ " 
"Ωστ) οὐχὶ πάντων μεταβολὴ γλυκεῖα δή. 

ιοτος, 
ΕΕ 4 σετ. 



910 1. ο. ν. ΌΙΑΊΒΙΡΕ6 6ΑΡῦύΤ χχι. 

σντα «οσηΠάο τὸ δέσπστα ποπ. πΙαΙό νὶάσος τοβτηίςοο ρτο δέ ποτε" πε Αἱ 
σοσνΗπῃ Οοπιίσας Γεοστῖτ Ιγιάςσπτοιη Εωτίρίάεα: δήποτ᾽ Ιπε νοῖσιις σα] πσπ 
εοπνοπίεδαι» εἶα ΙΠπτο 5επρὶ ᾳποαῦαε., ροτεῖτ: Οὔ τοι Υ) ὑγιαίνει" οὶς 
«γ]ίορῷ. Ῥ]ατο ν. 364. Οὔ τοι, μὰ τὴν Δήμητρ, ὑγιαίειν µοι δοκεῖς. 
δἱς 5α8ρα Ἰοαᾳιυτῖς5 ν. 5ο7». 1οδ1. τού. Νιαδ, 197δ. εἲς. 

Αά Ἠασς οἵ αἱπη]ία Ῥοδία Ποδίε; ῬΠ]οδορΏις ππη]τα, ΟΡΙΠΟΓ, «ῑχίδδοις 
επ΄ Ίος οπἶαία ο5ε βαρίειεσίπηππι ἀἰστμή ΛἈ]μιάγεᾗο 5α8ρο Ιωβάατηπὰ 
αμα: εν 

Οὖν ὃν γένοιτο χωρο ἐσθλὰ καὶ κακὰ 
ἸΑλλ’ ἔστι τις σύγκρασις ὥστ᾽ ἔχειν καλῶς. 

ΓΟΥ5Π ἀῑχοιϊτ [γ{ρίά6ς, απα]ῖα ππυῖτα- Π{σκ ης Τὸγ Ὁϊς, απῖπια, πὈὶ 
ΦΙΔεἴεΓ αἰία Φ. 6» ποθεῖ, Ἱπυῖτ, ἄνθρωπος καὶ νύκτα µέθ ἥλιῳ, καὶ λιμὸν 
μετὰ κόρόὀν», καὶ δίψαν μετὰ µεθην" κἂν ἀφέλγε αὐτοῦ τὴν µεταβολὺν, λύ- Β 
πην τὸν ἠδονὴν πδιεῖε, 5εᾷ Ἰαπάατα ἀῑεσιπι {ωγήῤῥώς ἀῑσπατας ε5τ «{γΙςΙΟΙΕ/Μς » 
Ίοσο αποιη Ἰπάϊσαι Ἰή. Πεπιδίεγῇη». ἵν Γ.0ἱάΜ. Ῥ. 4350 95. 

Ίπτει νοῖδης Βαγπεδίαπος, 166. αἰῆοιε, αΏδί ἴαπι 5µπῖ επποπάα:ῖ, 

Ὑ5. 17ο0 
Ν]έλλοντ᾽ Ἰωτρὸς τῇ νόσῳ διδοὺς χρόνον" 

Δο[οπάϊ ΡοϊοΏε ες τοσῖα οἷς 5οΠριις ἵη (52ο. Ἐ]ο. 660. ρ. 551 7. σγ6: 
13 Ῥ. 493. δεά Ώεπιο περαθῖτ 5οτἰβῖ 4ποφπε Ροίδδες 

«Μέλλων γ΄ Ἰατρὸς» τῇ νόσῳ διδοὺς χῤόο» Μ 

Ἱάσατ᾽ ἤδη μᾶλλον, ἢ τεμὼν χρόα. 

πι μὶ απ]άσπι Ρογρίασει Μέλλων γ΄ Ἰωτρὸς» ηεάδεις ϱἱ φΗάεΙῃ Ῥτπάεητον 
δµποἰαἑήγν τῇ νόσῳ διδοὺς χρόνον» 51405 110700 ελες γεΙΙπ(εής, πἴηπε εκ- 
δρθοίαης τὴν κρίσιµον" ἵοπιρας Ἰ]ιά Ἱπτειπιεάίαπι ἁπεσπάο, παθάίεας Τε 6 
ο ωοϊατο ἁσήαγε εγ Ην «6ῤο δο]οή» (11η οἱ γεηλεάἠς ΗΟΥΖΙΗΗ {ΓΑΤΕΣ 

Ἰάσατ᾽ ἤδη μᾶλλον, Ἡ τεμὼν χιόα. 

Ἠπης αοπ]ςτί νΙπι ΠΟΠ αἰτοπάσραι ϐ1, Παζ. ἵπ Πῖ µέλλων.οδδοῖ Ὁτ αριὰ 
Ἰηογά. Ρ. 56. 89 τὸ Εραδὺ καὶ µέλλον» ὃ µέμφονται. ἵπ ΕΤ{ρ. Ότεει. ν. 
Δ9ο. ἸΝ]έλλει τὸ θεῖον. ἵπ (Πεδρ]οπῖε: Χρῆν καὶ σὲ μέλλει. «Χεμοβή. Ἑλλ. 
11, Ρ. 970. 155 εὖ γὰρ ἔτι ἐνεχώμει μέλλει. 96ἆ 5α6ρο πηοάίσο απῑεσοετς ΠΟΠ 
Ίϊσοι. ἡνίκ) ἂν ὀξὺς ὁ καιρὸς ὢν διαμέλλειν μὴ ὁιδῷ», Γιοηβίη. π. Ὑ. ΧΧΝΠ: 5. 

Ὑς. 19ο, 181» αριά βαση αὐάετη ϱ. 57ο, 17, Ἱερηπιήτ ατ Ειι- 
Πρ]άσϊ» πι νεισ. οτανιταϊε ἀῑσηπί νϊάεπευν εεμ, ει ττἴρυυπτς α 
Ρ/σγεΠο Ἔ. Ἡ» Ῥ. 116. Ε. εκ μιβµσδαμο 5εΠριιτα Ίπες ΠΠ] 1ερ]τῖ- 
Ώπα. νἱάστυ κ ὁ οκ 

6 αλ ο Αν- 
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᾿Ανδρῶν γάρ ἔστιν ἔνδίκων τε καὶ σοφῶνν. 
Κἂν τοῖσι δειοῖς μὴ τεθυμώσθαι θεοῖς. 

1γαομήιά επ αγ ἀξεεογεθυμοῦσθαι ἄῑεεῦατης νειετῖθι», ΠΟΠ θυμεῖσθοι, «4ἐτοῦυ- 
ο ἵπ 411910βΗ. Ἀππ. Υ. 10385. Θυμοῦμαι μὲν τῇ ἐυντυχίᾳ. δοβᾷ. Οεὰ. Ἐ, 
γ. 359.. Θυμοῦ ὃν ὀργῆς ἥτις ἄγριωτάτη. Πεγούυήμ Ῥ. 559. 6, ἐθυμώδη 

ὁ Ξέρξης καὶ ἀμείβετο" οαοά εείαιῃ τεεῖρῖ ἀεῦπεταιτ εκ. 6οἆά, Ίπ «4γ{ιοβή. 
Ῥσαη. ν: 573: σε ρεπάσα : Οἷδ), οἱδ» ὅτι θυμοῖ, Ῥτο θυμεῖ. ἣΝοι βύμωσις» 
οαοά νη]ρατατ» δε 5ετῖρεϊ5εε΄ νἰάετητ (Ἴεεγο Τηδο. 1ν, ς. 9, 1: -- Γα- 
εζηάεοσεμὲᾳ οὐ ἆγα Πάσοέμν --- «μπε θυμὸς (αγάεςε αἰοίμω: Ὑοσεπι 
θύµωσις ἵλὶο ἴαπι ἀἱδρ]οιί5οε νἰάεο {. 1ερῇαμο ΤΗ. Οτ. Ἱω Τ. 1. 
Ῥ. 1598. Α, οοπ{. πας. ετ ΚΙλμ. ἵπ. Πήοσεη:. ια. να, 14. ἵπ 
πας αιἰάεπι νοςε ΠΟΠ ὔθειίαῃς α- νετίτατε Ρ/ᾳτο Οπαϊγίο Ρ. 45ο. ΕΒ. Θυ” 
μὸς, αἴτ, ἀπὸ τῆς θύσεως καὶ ζέσεως τῆς ψυχῆς ἔχοι ἂὢν τοῦτο τὸ ὄνομα. 

γετειπ τς. ἵπ Εά, (εεγὲ ϱι 58Ε, 98. να]άε νϊαιμα,. εστεσῖα 
(οί εἀἰαϊτ επιεπάαταπι ϱ..463. ἵπ νἰείπο: νεῖσα, 91Ο Ροριῖτ ἐξαίρουν 
Ῥτο ἐξ ἅδου» ἰατει αἆπαο νετ. Οἱ Εὶς ως αριά ῥούφεμ,, Ρτοχἰπι: 
Ρταεοεάσης: : 

Πτηνὰς διώκειε, ὦ τέκνον, τὰς ἐλτίδος» 
Οὐχ ἡ τύχη σε’ τῆς τύχης ὃ) οὐχ, εἷς τρόπος. 

οὗνεισαιί υἱάεπτατ Εογαίο «πτπι. πι». Ο4. 9-9». ν. 53, ηδῖ 

Σά 1μµά τς ως τσι 
{ωζ 1ςο]Μ/ΕΙ ἠμίογε βείμσχ --- 
{ώμο 12ΠεΜΙΕΤΙ: οἱ εεἶέγες (ωασις κε 
Ρέας» 7εΣἱΡΗ9. Φε ει]. 

Ψεισα 188. 6ἳ 56η"σητες ἄθοσπῃ αἴπα παειία ἀἁείοτπιατ, το] πο 
6 ροτεται. πὶςὶ νετετὶ ]εετίοπο αἁ Ρίτα αππε Ῥτοσίατ αριά δρύσεµ” Ρ. όοῦ, 
44” ἆ ἑαιμόων, εὐὶη5 Ιοεο Κακοδαίµονος Ροσαῖτ Οοίάέ ϱ. 499: οοϊδὶ 
ἀερεδραι. 

Εὐθαιμονῶν ταῖς συμφοραῖς ἔλοιδόρουν. 

οεητῖες α Ποτατϊς ευ ετ α Ῥειπιηταῖα 5υΠῖ: κατ εὐφύλλους ὦνὰ µήτους Ἱρ- 
Εἰτατ ἵπ ]οςό σάς αρυά «ει Ἡ Ῥ. 69. Α. ῬΓΟ παταΦύλλους ἂνὰ 
κόπους: κατάφυλλορ ἰοΠΏ Ἡτ κατώδενδρος», κωτώτυρ;ς οἵς: Οἱ ἄοηπεῃ- 
τετ Ίος γΙεμπι Ῥταετες «ετεγο αιεῖοῖτ {Ον ἵη ΟΙ. Ῥ. ο41. 
πιητῖς 181. Ῥετιτασῖτατ Ἰοευῃ ΕεγοάοΗέ τν. 6. 191. απο» Ἱίετα τπΏταπα 
ἀειταοῖα» “θηρία κατάψευστα 5εγδεπάπα νἱάει (9ῥέγ 1ης Αοεηίμ, ϱ«πεπι» 
Ακαάεπιῖαε Ἐπίδίασαε πιρογ αἆεο ἁαϊηπι ἀῑδηϊσκίπαπι ὮΏΟσΟΤΟΓΕΠΙ, αφ μαη- 
4ο ΡΓοχἰπμιη 5ΡΕΓΑΥΕΓΑΙΏ ασςθδδΙτιµἩ. θά Ῥταεδιαπτία!α βἱεΓεοϱ) πηεὶ, αη- 
-τ «ει «ηπο Ἠηῖμς φεεα]ί κ» ἀειαί χχικ ταρι, δεά ετ ἆοε- 

ΠΗ: 



ϱ42 1.. ο. ν. ΡΠΙΑΤΕΙΡΕΣ Ο6ΑΡΌΤΛΧΙΣ, 

ον οἱ ΑΠΠΙΠΙ ν]χ τΓἱορςπΙπη ϱχοεδδογαῖ» Ἱπνϊάα 1ποτς οχηχίτ Ἠηῖας Α. 
αηπί (Μροςιχνι) ππθῃδα Αρτϊ, (2ερογΗ ἆς Ὀ[α]οστῖς εάῖτο Ιρε]]ο ἆπ- 
ταταγΏπῃ ΠΟΙΠΘΠ ΙΠί6Ι ἨαΓΙΙΗ ΠτοταγΙπα αΠαΤΟΓς65 αάδρίΙΠΙ. 
Όυαε ποσα]ες τεποι αἴαπῃ πιἰδεγηπος γίνεπάϊ ἀῑνίπίς {ηδί γο]υρίας 

Πὶ 1ῃ νοτίου εἰεσαητες εἴ γετο Ττασίοο Πῖτ εχριεδδα: 

ὦ Φιλόζωοι β ροτοὶ» 
Ο) τὴν ἐπιστείχουσαν ἡμέραν Ιδεῖν 
Ποθοῦσ᾽, ἔχαντες μυρίων ἄχθος κακῶν" 
Οὕτως ἔρως βροτοῖσω ἔγκειται βίου. 

ΦεπειΙ ἵπ ΑΡΑΠΙΕΙΠΙΠ. ν. 5859. 

Πεμ φάη είς ΑΗ ΟΥ Αἱζις ο ά1Γ ΜΗ 
{σε αγιος ὤγον! ο ῥαίεάί 4115 
{αρ ϱἱ 1196Υ0ς ἠδεγα 11078 Υ00έέ 9 Β 
Ρογέης αείεγμῶ Ρο «(ἱείε. - 

Τιμ] Ἡ» Ε]. να, τ, 
εγεζω]ώ γη: 

ρου Π0ν6Γ οἱ 'ηο]ίμς αγά [όγο 5έηΡΕΓ αὖ). 

τὴν ἐπιστείχουσαν ἡμέραν 1Φεῖν Ποθοῦσ”" 

{076 ης ΠΠ» 1009, 

ΌΟµάε ηαίά 0 σα να ἑαηία ομρΙάοΦ 

}Ἴγα. ΑεΠ. ΥΙ. 751 
Φε {ος ἱσεγίς {7 ἆγα οιρίζο 

Δεπ. ΧΠ, 646. 
Ὀνζμο αἀεοπέ ΟΥ ΗΕ εοὶὃ 

Ἠας, αἲα πα ῄπυσ» Ίπςς πλ] ο556 πποτια[ ἴδια ΠποππαΙμς. πάς ετἴαιῃ «ΐας- ο 
{ο ερἰρταηπιατῖς Ίπ. φερι]οταπα οπἠσάαα Πτα ἀῑσπ σαρταο (Ἱεοραιτας, 
οοά εκ απτῖᾳιο Ιαρίάς 4. Λεἰπενίων εκΒῖθει Ιη5οτίρε. (Ο1άδε ΧνΙ, 96, 
Ῥ. 954. Ῥτππης ται ερἰσταππιατίδ νεσς, 

Στὰς ἔένεν τάνδ᾽ ἄθρησον ἔπ) στάλω ἸΚλεοπάτραν. 

θεᾷ ἴστα 41απ1 ἀἰοσΌαπη 5εητεητία Ίατεῖ 1η νεῖσὰ 5εριῖπ]ο» οἷο Υη]ρατο: 

ΚΑΙ ΤΝΟΥΞΣ ΩΣ ΘΑΝΑΤΟΙΟ ΟΤΔΕΝ ΓΛΥΚΕΡΩΤΕΡΟΝ ΑΤΤΑΣ 
Ζ2ΗΘΙ ΚΑΛΟΝ. ΤΕΙΝΑΣ ΟΥΡΙΟΝ ΕΊΦΡΟΣΥΝΑΝ. 

ες ΐ5 πο ππίσηπι εσι 1Εἴπα Ργοάῄδδε, Φἴῑαα ἨςΙΠεΙη ΟΡΊΠΟΣ ἡπεο]ϊοστι- 
τυΠα: 

21 εοβΏοεζεης φιθά 7η ΙΙ ομ]οίΗς εβ]εράογει μμ» : 
2ΐνε δομή εέμζόην γεπηη: ες) ῥΥΗΙΟΗ Μαη). 
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Δ Τα Πδας, απα]ῖα «6πτεήα ῥτοσιαητ ἵη Ππεςηρεοπίσης, ηΙμῖ αῑαά Τ,αεῖπι 
ΠΟΠΣΙΤΑΠΤ. Πὶδί, αὐοά αΌδαπε 15 ποπ ἸσποτατετυΓ, (ππεσα Ἐνάϊτοτί ΠΟΒ 
{πτο]]εοτα {1ἱ956, Γεὐπερίις, (ευῖας ππιεη Ίδτα Γαίπα ποῦ 5υΠτ:) », 96ρ- 
ο πιο, αἷτ, Ψαϊδι», Ώε 5εηδὺς εοπῖτατἁ5 ΕΠπετραῖ, ΠιΙΤΟ θανώτοιο ἴπ βιό- 
5» Τοιο. Ὁςϊαγο, κώλων. Πάντα »άλων κωεῖ» αραιά Τ.Πείαῃ. εκέγ. δε}. 
ππΒῖ απϊάεπι εα νίς νἰάστητ, “ο θ2τοις π θνατοιο Ἠϊπς ἴπ θ-γωτοιο πια]το 
Γποῖηας ππυτααπαΣ ωαήπαπι αβΙεΠπάογε Ἱποπδιταϊ εχ Ἱαρίάς ἀεεσίριαπι αὖὐ- 
γᾶς. δεὰ Π]πά πώντα κάλων κωεῖ ποΏῖ» ΠΟΠ εχρ]ίσαι 5εουπάαπα γθίυπῃ, 
εμίας Τοπια]απι ππῖπια νηΐσαταπι ΠΙΒΗ Ἠΐς γετατ Ρετιταςῖαδεε: σἷς ἀῑί- 
εἶοη ιά αγδίττος 5οτοπάαπας 

Κα) γνοὺς, ὡς θνωτοῖς οὐδὲν γλυκερώτερον αὐγᾶς, 
Ζ2490ι, κάλων τείνας οὗριον εὐφροσύνα. 

Ῥ οῖο απτοπι Τ πεπο τεάάσπάπιη: «4ΐσμε, εδ] εοσπονογἰς, 11 ὧσπο ᾖμος α]- 
εἶν 65δε 110 έά]]δις, {γε Οδ δἐζΙΠᾶο β]επίσζιε νε γεγήε ὤί1έ 
νο μβ]ά/είη ῥεγρεζ 119. 

ἹΝοπ 84Πο γε (ταεοῖς σταπτ πάλωεε" 5εᾷ ΠοΏ απῖε τοχτῖ [ος γ1- 
αεπίος πποτ ἵεπάεβραπαιτ, οπαπι απυπι γεῖα νοητῖς ἁπτεπτιςτ: απίααδ 
Ψεητο 5εσοππἆο νε]ίδηπε αἆεο Ρἱεπὶδείἰπις πανίραδααπτ» οπιπὶ Ώππο ςοΟἨ- 
τεηῖο Πανίσαραπι, πώντα κἄλων τείναντε. Εκ Πῖ5, ορίποτ, ραιεῖς Π- 
5υτατας Ἰοευμτίοπες Ῥ]εταεα!Ιε Ροϊετυπτ ΙΠπτε]ῆσι, ΈΏοστας ορὶσέαπαπιαίῖς 
Ῥεπίρτος «οπιτασῖαπι αἁβίρηϊῖτ: --- κάλων τείνας οὔριον εὐφροσύνῳ ταητηπ- 
ἄεπι «ἰσηβ]σαι» ας 5ἳ ἀῑχίσσει: κώλων τείνας» σὐρία ἐΦεὶς εὐφροσύνα" 5ἶνθ 
Ῥοϊ1]5 κὤλων Ἰείνας» οὐρίῳ δρόµω» ἐφεὶς ἑαυτὸν εὐφροσύνῳ», «45 ᾗωπο 0” 
4έγ/0 σωγισηο πδις ἹπτεΠίσατατ φἐοημδο. 1 4011 δε επί Ἀοηεσίαο νο- 
ζμρισή. Οπῖ 5ε γο]υρταί ἀεάεταητ ἀῑοεσαπτας ἵπ Εγήρίὲς Όεπεο, ἐφέν- 
τες ἡδονῇ" οπάεπι ο]ρςί, αὐα ὧε Ῥτοάϊςο Ρ/οε{γά ετ Ἴσπεο, ἡλοναῖς 

« ἐδεδώκει. Ῥ. 496. εἰ 519. ἆᾳ Ιαῖο Τρασίσις ἵπ Ῥποεῃ. ν. σα, Ὁ ὁ) ᾖδο- 
νᾷ δούς" αιιοά 5ηπε πο]]επι ΟΊατ. ἠ{αγΑ/ζμάο ὧε ππεπάα Παΐδοες 5ΙΙ5ΡΕΟΙΙΠΗ 
ἵΠ Ἐν. Ο]ατ. /ομ. «Ῥγίοπὶ Ῥ. 63. Ἀυπςο νοτρα 5Ρεστεπττ Φ/ζήοηέσ- 
απαε 5οΠΙΡΙΟΓ ΟΠ ερ]ρταηππαίς Ἠαβερας ἵη απἶπο», εκ ῬτοίἍσοΓα 
Ἐν τς, Ῥ. 938. Α. πδῖ γετρα {αετητῖς α1ετος σι ΠΗίρρίας, Βοστατῖ αιἰάσα 
ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις' «οπῖτα Ῥτοϊαροίας, μὴ πάντα κά- 
λων ἐωτείνογταν οὐρία ἐφέντα., Φεύγει εἰς τὸ πέλαγος τῶν λόγων 6 οηηὲ 
Ἰωμε ϱ0Π/ΕΠΙΟ» ΥΕΠΣΟ δεεΙ/10 νε] «μον ο ζ)]ομ]ς δε ἐ ΠΙΑ σΙΗΙΗ ΦεζΙίοΥ {1η 
πίνει: Ον Ῥγιμαροτας, Ἰπώσπο, αῑτ, [εγον ἄεγμογο, ῥ]επασηε νοῇ- 
ας ῥεἷα ἀείὲ, Ἰειαπι. χν», 176. Έσι ετ ἵπ Ὠϊα]οσο Βἰδγρμο Ίαεμς, 
πο πηυπο ποπ εχρ[σαπάας. Τ,οςυτίοΠε5, πώντα κιεῖν κάλων, εἳ Επτῖ- 
Ρ]άευπι ἐξιέναι πάντα κάλων οἶνε κάλως» ταεατυντ Λ. /ευβαγάως Ἐπι. κ. 
ς. ΥΠ» ετ ᾖ.. σερ ἵπ «4γἱοβη. Ἐαιτ. ν. 759. ΕΡ/ζομίς αττὶσῖτ γεί- 
δα Οἶατ. «ξγερολίως ἵπ Αποιαπῖο ΠΟ Ημεἷά. Τή10 4. Ρ. 494. Ρἱαίοηής Ἱπεῃ- 

σε τεπ4 
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ἴοπι οἶατίης οχρ]ἰσαητ ἴδαι }Αή]ομὲς ωσεί ἆς Ιμεσατ. κά Οαἱμπή Ρ. 1917. Ε. ΑΔ. 

αυίρις «α]απ]πίατος πώντα δ)] κάλων ἀνασείων κ ὦ: οἱ πγεῦμα δεξιον κατ᾽ οἰώκων 

ἔχοντεςν ἐφέρετο πλήσίστιος οὐριοδρομῶ;. Γ{α{ομῖς οὐρία ἐφέντες Ἠϊς 5αΏῖ οἱ 

πνεῦμω δεξιὸν κατ᾽ οἰώκων ἔχιοντες' ἀοεῖρίεπ{ε ΝέΠΙΩ1 ἆ Μέγ6ο. αἳ Ιοαυἵτας Ονέ- 

εἶως Μοι. ΧΙ, 27. Πρύμνηθεν οὖρον ἀῑχίτ Ειγ]ῤίάει ἵη Ττουδίη ν. 5ο. 1140) άἰάες 

Ἡ, 6.07: ἣν κατὰ πρύμναν ἑστῆται τὸ τγεῦα» ν9ὲ νέμὲίρ Παν] [112Υ1 1εεηάμο 

6δ ἐπείγει γὰρ κατὰ πρύμναν, δοροοὲΕ Η1]οςι. ν. | 447. ( εου. (αι. 0. ζπ- 

Σομίως Ερϊι. ΟΗἶτ. 1. Ρ. 16: 17.) εἰ νεπΙΜΠΣ αώνεγοιή ἁῑεῖ πνενω« τού 
πρώρας τθστο ν]άϊτ ΟΙ. 2) Ομως ἵα (Λαγήοη. Ρ. «195. 5εὰ ποῦ. νὶάϊτ «οἵ»” 
τηρταπ 1ο ο5φε νεοιπη ἀγγ' αιοά. αἲ ἀγνυσύ- [αμςέ ἀετῖναη». ἵπιοῖριε- 

τατατ [ιεγὴ [αείΗς νεητας αάνεισης: Καταγῇ Ἆος {ευπιε 5εη5ι εσεται υἱσ 

Ὀοοςτἱςςίπιας αριιά «4γΙαβήαπειη 5ειπεὶ. ετ αριιὰ ΓΙάΔΟΠΕΠΗΣ ὦγὴ Τοτῖε Πας: 

ουσ: ΠΩ ΠΗ δαἶτεπι αραιά Τεασίσος» Πεάμπη Ίου 59Η5Η: Ἰαπάαι ΟΡ Ιζ- 

[ές Που) οί ἵ ΆἈγη. Ουπ]ά Πεν)ε]έως Ίταφμε ποδί5 παιταδίτξ "Αγη» ἴπ- 

οὐῖε, θάμίος» ἔκπληξιο» µίασµα. ἔστι δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ κατεαγῆναι» ὡς τὸ» : 

Πάν δέ οἱ ἐν χείρεσι ὤγη ξίΦος. ᾿ 
παρὰ δὲ Τραγικοῖς» τιμὴ, σεβασμός. π]ππα νίπαπι επιάἰεσείπιυπα αὉ οΓγοσθ 

εθνοσαγς΄ ἀεδιείαΏςς πιοµσίταπι εΠἰπι ΡΕΙΟΓΕΠΗ ἰδίΙπῃ Πδιηπ ΠΟΠ 65δε εχ [.6- 
χῖοο Τσασίοο: 5υΠῖ εκ Ποπιεσίσο», δίς εππεπάαπάα: ΄Άγη --- ἔστι καὶ ὠντὶ 
τοῦ κατεάγή. ὡς τὸν 

Νῦν δέ µοι ἓν χείρεσι ἄὤγη ξίφος. 
οἷς οἶῖαι ἵπ. Οοἀϊσίδις δοηρτί Ίεοιαπις αιιοά ετ εκ Πῖδις εποϊαταπι πι 
Εάῑι. Όαγπες. Πο. Ἡ. Γ. τό. αδὶ τεοίας νιἰσατυς ἐν χείρεσσ᾽ ἐάγην 

Πετγτή. ᾿Εάγηςν κατεάγη- εἴο. Ατ Ἆος απ]άσπι ἀπρίο νασατ; πε Πίπας 

ἵ Φφορῥσοδίς Ῥλίϊοστ. ν. 641. ποῦ. ὦγῆ» 5εὰ Ἰεβεπάμπα», αμοά εἶαπι γἱάῑε 

{οι !εγνο Ψετίςιπ. Ρ, 63. ἀνῇ» 2εΙδεγΙὰ 

ἐπειδὰν πνεῦμα τούκ πρώρας ἀνῇν 
Τότε στελοῦμεν νῦν γὰρ ἀντιοστατεῖ. 
- 

{οι 

Εενοζοξ. ἵνο Ῥ. 347. ον οὐ γὰρ ἀνίει τὸ πνεῦμα. ἆς ποτδὶ νε]. ἆο]οσῖς 

νἱο]οπτία τοπαΐδσα. ἵπ ιδοβλοσ]ὲε ἀταιπατα ν. Ζό61. ἕως ἀνῇ Τὸ πήωα τοῦτο της 

νόσου τὸ νῦν παρό-. Γγίρ. Ότεσιο ν. 907. ὕταν ἄνῃ νόσος. ἴάεπι Π]αά ]6- 

σίτων ἵπ εἰωδάοπι ἀταππατῖς εἰεσαπεὶ οσο» «ποπ ρατείσι οκ. Φέοῤαεο Ῥομαπι 

φοο]ίας ραμῖο 5επίρτυπα σαι νυ]σατας Υ. 605. 

: ο Ὅταν γὰρ ἡβᾷ δῄμος εἷς ὀργὴν πεσὼνν 
"Ὅμοιος ὥστε πῦρ µατασβέσαι λάβρον. 
Ε) ὃ) ἠσύχως τὶς αὑτὸν ἐντείνοντι μὲν 
Χολῶν ὑπείκοιν καιρὸν εὐλα[ρούμενος 9 
σως ὢν ἐκπνεύσει”' ὅταν ὁ ἂνῇ τνοὰς» 
Τόχοις ἂν αὐτοῦ ῥᾳδίως ὅσον θέλεις. 

1ο ὐαῖς ἴδια πυ]ηετῖς, Ῥτλεῖο (ΥΕ. οχρεοδῖς Λο, «4ὔὐγαμς {4 
Οτας, 

ὩὭ 



ΙΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΡΕΛΜΑΤΟΝ ΙΝΟΕΑΤΟΕ; 1. 

Δ΄ Οτας, Οἱοργομίς ἆρ Ῥτονίπεϊϊ5 (οηδ]. «. Χν, Δεοεάαητ εκ Ότεςις αἱ Ρ3µ”. 
1ο Ἱεραπτας ἱπ[ομας. ἆπο. νειδς:. 

Καὶ ναῦς γὰβο ἐνταωβεῖσα πρὸς βίων ποδὶ» 
Ἔβαψεν, ἔστη δ) αὖθις, ἣν χαλᾷ πόφα. 

ες εκ Απιίροπε «δορᾷ. Υ. 7οόν 

εναὸς ὅστις ἔγαρατ]ο πόδα 
Τείνας ὑτείκει μηδὲν, ὑπτίοις πώτω 
Στρέφᾷε τὸ) λοιτὸν σέλµασιν γαυτίλλετα!. 

Ώςο νε] παεϊείς ρεάῖθιι οἵπτ οπ]ηΐα Ρετνη]σαια» απὶ ἆς ἴ]ὶς 8σοπήπε, Ί1ος 
ρεείαηῖοπι «7γἱέρβώπεη Ποῦ ΤαπΙΕΣ απἰπιαάνοιτοτιπε ἴπ Γιγαίδιταϊα δοσίρ- 
5ἰδδο» ιτ οπιοπάαπάΠα ατδίττος, ν. 17: 

ο) Οὐχ. ὧς πόδας Υ ἔχωντι τα) τριῄρεες. 

α (εοπξ. Γ}ηούος. ἴπ ᾽Αταλώντη οἳ Ποδοῤῥώη. ) πθαα Ιοσυπι ΕβίονσΕὲε Οο- 
{οἱ απειῃ εχ «4ἱβεμαεί Βρίτοιηο 495. (ωσαμῥομίς ἀεάῖς ΑΠΙΠ. κΙ, ς. 4. 
Ρ. 785 {, ομῖμς υ]είπια νηίραπτυσ Ἠ]]ς: ἐντρετῆ τε τὸν κόντον πορῦν καὶ τοὺς 
κώλους ἔκλυε καὶ χάλα πόδας. οδίο εοιτίρεπᾶα νἱάεητιςς 

4 εὐτρεπῆ τε τὸν κόντον ποιοῦν 
.”/ 

Καὶ τοὺς κώλως ἔκλυε, καὶ χάλα πόδα. 

Ο/Η ϱΟΊΡΟΠΕΣ φοἶνο 11 4127169 εἰ ῥείε Ἰωχσ. Ἠπὶς οοπίαΒυΠῃ νάλων 
τείνας ἀῑχῖτ 4ποτο; ερἰρταηπιατὶς αρα «Δεὐπερίώήη ρ. ὅ54, απο ἱπιεσγαπε 
αἱ αἆ Ππεα Παμ5 εαρίῖς αἀδοείροετο, ετεάο εαυϊάειι Ι]]ῖ γΘΙΠ πῃο ΠΟΙ 
Ἱησταταπα ΤποσΙπ]ν αι νεγεοι]ο5 ε ἱαρίάίρας Ραϊιςο Ποι Ροδιροπιπὲ 
15. αἩος πιμ]το Ῥ]ηγες ἵα ἠδεῖς Παβειηας εματιαοεῖ, Ἰπ ερὶσταπηπιατῖς 

Ὁ Ριίπιο νεσδή», Ρίο ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ» «Δεἰποδε οριΊπε οοιτεχὶτ ἐπὶ στὄάλα. --- 
τν’ ἄθρησον ἐπὶ στάλα Κλεοπώτραν. ΤΟΠΙΑ. νοςῖ5 ἰῃ5οἱεπείοί ΠΟΙΗΙΠΟΠΙ οἱ- 
Γοπάει» απ Ἱερετῖτ στάλαν λιθίνον, εἳ στώλας λιθίνας τρεξ» ἵπ αἰῖῖ Ππρίάϊδις 
Ὠοτίεῖς, Πη5οβῖρτίοπε «οἵεγίασα, παπι ἁἆθάϊτ επ. ἠΤομέίσωο. Ὀίαν. Πτα]. Ῥ. 
491. Εοεάετε (Οτειεηςὶ αρυά (74167. Ρ. Ὦν., Υ. 4. Πδἱ εχαίραι ἰ]]αά οὐή- 
ῥωή]μς ἵα Ἁπιία. Αδίαι, Ρῥ. 133. Που ἀευιίκδει οπιίτιειε Πασῃῖ ἱαρίάϊ το- 
Παυῖας: {οτι νοςῖ αδίατα τητρίτες νἰπατα Ἱερίτας ἵπ Οἱ Τῆςς, 
Ῥ. 1073» 4» ΕΤΗΛΛΗΝ. ὨὈυρίπηι επί ποια ο5ι αὐίῃ τρία Ῥγας- 
Ῥαστίι ΣΤΗΛΗΝ λαμέηνο ἰαρίζεση «ει μαη σ 4Παῃ ἡ]]ίς Αοδεπ]αρίο 
ἀθάῖϊσατ φαπίταϊ γοδτατας.  Ἀοφισηη ερίρταηπηα «οΙΠππας ἱηπδομ]ρτήπα 
οταῖ «ερι]οτί (Ιεοραϊῖτας., ὮῬτο πΙοΓᾷ νείογιπαῃ» οιίΠς {Γ/σίο ἴαπι πιοπί- 

πὶτ Ικ ἆς Τ,. ρ. 8-8. Ὀ. ΧΙ» Ρ. 059. Ε, δὈί ΠΠΕΠΣΗΓΩΠΙ Ῥταθδοτδἰτ ΠΟΠ 
λιθίνοις ΤΑΠΙΗΠΙ ἐπιστήμασι (5ερΏ]οῖο στύλην ἐπιστῖσαι εδι πριά ᾖοίζμ. 
Τ. 1. Ρ. 538.) 5εὰ εἴ 1ρ5ῖ5 ερὶρταππιαςίη ἵπ Ἰαμάεπα «εβαποίοταπι, ϱπαθ 

σσο Πο- 



916: ο ο ΟΕΚκΤΙΙΡΕς ΕΑΡΟἳ χι 

πο]μίε «556 πλείω τεττάρων ἠρωϊκῶν στίχων. Όσις, Ὁτ ρυτο, Γ/αιομίς σετῖρ- 
εἴς οατὶς Εαιπϊ]ασίτες Ἑρρίσταπηπηαιϊς Αποζος αριιά [καίπεν. Ῥ. 854 Ίδιο ἂς- 
ἄενατ ἶπ' Ποποίεπι (Ιεοραῖίας Ποη Ιπνεπιιδία ἀῑδίσ]ας 

Στὰς» ξένε, τάνδ᾽ ἄθρησον ἐπὶ στώλα Κλεοπάτρανν 
Αν Φφθόνος εἰς ἄἴθωνν οὐ χρόνος» ἠγώγετο. 

Μορφᾶς ᾧ πρωτεῖον ἔχειν δωρήσατο Κύπρις» 
Ἔργα ὁ ᾽Αθαναία τερπνὰ. σαοφροσύνας. 

Μοῦσα δὲ καὶ σοφίαν». καὶ. πακτίδα τὰν Φιλέραστονς 
Συμφώνως ἐρατοῖς μιξαμένα µέλεσι, 

Καὺ γνοὺς» ὧς θνατοῖς οὐδὲν γλυκερώτερον αὐγᾶς ρ. 
Ζῇθι, κάλων τείνας οὔριαν εὐφροσύνα. 

ᾱ- 9 9 9 9. 9 9 9 9 . . 9 9 α. 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

᾿ - , ΄ 5) Έ) καὶ σοῦ κεύθει κάλλος νέονν ὦ Κλεουπώτραςν. δ 
Τύμβος» κἀὶ Φροῦδον σῶμα λέλογχε κόνιςν. 

Ἀλλ) ἀρετὰ βιοτᾶς αἲὲν ζωοῖσι µέτεστι». 
Ψυχάς μανύουσ᾽ εὐκλεῶ εὐφροσύναν.. 

Ἡοο ερίριαἹππηα σἷο οππεπάδί πι] επ 7οσημέ Ποςίτο }46ἱ0 ἀεάϊδειι, Το” 
πιαπὶ Ἰωτῖς ες (αταεςς :5Ηρία αεϊαῖεπι Ρροτάοσῖο», 1ητπῖ πιππετῖς Πῃραι- 
ἁσπι» αἴἷαο παϊαὶ τταάϊά ἆε (ταεςὶς Ἐαιίπα: ἀΐσπα 54Π6’ νἶδα 5ηπῖ, αὐπε 
ἀμγεπίρας Βατανῖδ ἵπ εχεΠΙΡΙΗΠΙ ΡΙΘΡΟΠΕΤΕΠΙΗΣ: 5υΠῖ αἰἴεπι δες: 

Εοσρες οἶεέε σ/πώμη» ΟΠεοραίγα”; {π ΤΙΑΥΊΛΟΥΕ ΘΥΠά55 
Οµ6”) 0η αὐγίρωδ 1εηβώς, αἱ ἠμνλάία. 

Οία εὲ {δις ῥγσευίσμΗὲ εποείίέγε [005 
«ἄγ1οι φ112 ἁοομῇ δ]ζηάα ΙΗΙπεγνα δομών. 

Ώουέζ1 {ΥΙΟ είς οἱ ῥεοϊίπε ωρα». 6 
Ον άσφµε ΙΠεηἨάο Πο ερογε εαί). 
ΟΦ δοἰᾷσ ᾖο7ηπὲ ν]ήπε Πἰ) ϱγαγίως αγ» 

ΠΗαπο εὔγβαν. Γηβρρίη νε] ΕΠΙ γεβάΠέ» 
αλα ΦΗέ1Η ΙεηάΠί. . -« ὁ - « ν 

ο νο ον κ Τμ σεᾷ σημ (Πεορα(γῶν- 
ΤΟ271044ε ϱἳ {ωνεμῖς ῥ]ν]ς ᾖἱο οὐ 1εβΑέΣ. 

ΒΕΊΗΡΕΥ εγ{έ γην ῥγάένεης ἰγ ή {Πο 
Φε Φε ἀθίες ἐπά]εεί δέ Ηώθ. 

.. 

6 Α. 



ΙΝ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΕΒΑΜΑΤΟΜ ΙΝΟΕΕΒΤΟΒ, 342 

ΑἈ σοοφοοἑλος ο λ0ς2οῶς οοςοροςκοςκοςκοοοο2οσυά 

ει ΑΕ ΟΠΕ Χ Χ 1 1. 

{π [ταρπιεπία ἁταππαίαπα ΙΠΟΕΓΙΟΓΙΠΑΟ. 

/δαησιεπο πο, οἱ ὁμόθεν ὄντες, δµαπι οιζγμο Πιρπίεπα ΦεοιιπάηΣ 
Ειιγὶρ. εδδε {λειιην, Εν Ι)ίοπε ἰγαφοεάίαε [γασπιεπέιηι, ᾖαγὲ 
παφἰθαπέε» σώζει ξύλον τριδώκτυλον. «4Ππαεᾖαγοίαὲς αἐο ια. τι Ρ/ί-- 

2είαο φετσι γὶδ ΨΕΠίΟΤΥΙΠΙ µένος ΝΕ πανε φιήάεπη /γαοία δρε 
παωίας ασοέτέωί. Ἐπ΄ ἐλπίδος ὀχεῖσθαι.. «{πιονγ Ποπεδέιδ. παΐδευµα 
σοφίας. αἰμπιπι5 δαρίε)ίαθ, ἀρετῆς ὑπάρχει , Ιπε]ιοβέ φΙγέµέθ/α. 

Ῥ ἍἈΌείους απιοτε φμαεάαε Εωγερία ἐς, ργοδαπείδ πιοάεταία. Εις 
αἰίφιιθί ἐγοε[αιοί, Φιμἱδι8 ΙπΟΥΕΊιΙ Φίλανδρον ἀεδετίδΗί. «ία 
{μαεάαπι ἐίως-εν ϐΙεπιεπίε «άῑεχν, Μαἰτὶς φιέγεία, φµαθ νἰ- 
ἰαπι ἄπαιδα ρταε/ετὲ Ιἰδεγίς. Ίνοους εκ Πρήίρ. ζαιγ. 9 µοιε 
αεοεπ{ὔι 171 (αγαεοῖδ, «4ῑίΐίοα σιρρΙέίωγ βραχυλογία.. Ειγερί-- 
ες απαραεςεῖ ἐΧ Π)ίοπγ5. Εα[ο. Φίλε θυμὲ ἴπ ετσι ᾗν. «εσείς 
Ίνοπι Περαιτέρω τὸ κάλλος ἢ µέσως εἰ Ἡ ὃν µέσω λαβεῖν.. 

ζαΣ Ττασοεάῖας. αἰιοά ποδίς υΠείπιη ἁθάίτ Επασπθησαπι Ῥο/οιίμος. 
νδ. 505”-- 505». εΧ. ὦοδεο (Υο07 Ρ. 517. ἀθάῖιτ αποαπα νυἱπ Μασης 
εοπἰέοτητα ἀε[οτίπατΙπα» εμ]ᾳ5 Ίοςο Ρεϊδίσαπι, εκ «οῤζεο- (2ςπεγέ (ρ. 
όσοι, 7.) φοπριώταπι τεστ πποπηῖς {εαίίως τενοςαπάαπι:. παπί ή οφθ: 

ϱ΄ οπρείδ»ε. νἰάετητ Εωγῤῤίάες :- 

Στάνιον΄ ἄρ᾽ ἣν θανοῦσιν ἀσφαλεῖς Φίλοι» 
Κἄν ὁμόθεν ὧσι'΄ τὸ γὰρ ἔχειν πλέον κρατεῖ: 
Τής εὐσεβείας. καὶ ὃ᾽ ἓν ὀφθαλμοῖς χάρις 
᾽Απόλωλ”, ὅταν τὶς κ δόµων ἔλθη- θαᾳνών.. . 

τ]επγαπα Ἠ]αά εκέ δεσ]βέγ], σῖο ἀοίεοταια φαρρ]εητῖ; θε, πο ου 5ἷτε 
ερεετί!η οἷε Π]ιά ἆδ πίοσο ἁῑεταπι ἐ» δόµων ἔλθης νεὶ ἐξέλβη δόµων" 
περ]εῖαι Εγέρίαης Α]εες. ν. Ζό7. ΈῬμοει. ν. 1733. ἸΜίτος (Υ0Μἱ ποτ: 
Ππτε]]οοταπι ΓοσπΒίατῃ Κων εµέθεν ὧσι, 1121ςὲ εἰ νεὶ {τσι βΡαγεμηέδας» 
τε] εοάεῃ 6Επεγε ῥγοΡΠαΜὲ: παῖη [41/71 Φμοήμε σγαζΜἰῶ αγ επ. Ογτιβ 
πιοσίτυτης ἄριᾶ «Χεποβήομίεῦι Κ. Π. Ρ. 139.98. β1ἱο 0απιῤγοί, οἱ απεπι 
«ἴοῖ νε]]ετ αἀϊπησαιε., Εἴαιτεπι “Ἱπαιτί «οππεπάατΣ Πεπήπεπι απίπι απηῖ- 
εἰοτεῖῃ ΙΠΥεΠΕΤΗΠΙ (ΠΙΘΥΕΕΠ τοῦ ὁμόθεν γενοµένου. «Σέρ. Όπεστε ν, 486. 

ξ ὃ Ἕλ- 



938 1, 0. ὕ, ΡΙΑΤΕΙΡΕ5 σΑΡρύτ αχ. - 

Ἑλληνικόν τριν τὸν ὁμόθεν τιμἄν ἀεί. ορ. Ἐλος. ν..157. Οἷς ὀμόδεν εἶ, Α. 
καὶ γογᾷ ξύναιμος» «1έῥί 65 «ζΠριῤπο οολπείσ. --- Ἠ]αά {Ππαρπιεπταα 
ουῖ 5ος ΙΙΠτΣ ϱ ρετάῖεῖς Τ{αροσάϊς ἀπεεπι νου» ΟΠΊΠΕ5 Ιαβοτο (γο1ὲ 
εο]]εςιί 5Ηπερ΄ αἴθιο εχ Έκεετριῖς νἱπί Ηπ1πΙ ἀθδεγῖριῖ, πο απο οτάΐπα 
(ος ἔταρππεπτα ΡροδυεΓαῖ Ρ. 491 -- 435. 5εὰ οτάίπο αΠαεΠαιο (1ΠάςΙ1 
ας σαϊδα Ρρετητρατος ώγπόέςέ ετα τπρβίπτα οἰτοίτε: ν6ΙδιΙ5 αοςθδδοΤΙΠΙ 
αἆ Οτοτίαπα Παρππεητα» «ΙΙΟΓΙΙΏ ηθς δεἆες Γαΐτ Ιπάίσατα, Ἱθαις ]οοτίοιο 
ὄνονς ΠΧΟΙΠΟΤΑΠΤΗΣ. Ομοταππόαιη. αἨτεΠα δεάες «ἁμοι]τες ἱπνεδισαδίτωξ. 
Ψε, αρ6» 

ὍὉ νοῦς γὰρ ἡμΏ ἔστιω ἓν ἑκάστω θεύς. 

Δ1ογ1ζζ1η είς θιᾷ ΤΠΕ θνί [δείο ο 

ὨὈυδ]ιο Ἱεσατπτπα Πδαμαπι αλΡῖ ρ]επας ἴδια 5οπασί5 παπι Ἰπ Ἐχεστριῖς 
(6/οΗὲ Ῥ. 499. Ῥεπῖεηίαπι πονίπιας {ωγέρίάἡς, α παπι δἷς, ορίπος», εκρ]ε- Β 
ψἵτ Ο6γοιζας: Πεφ"ο επίπι Ἠππςο νΕΙΞΗΒΙ, 9Ἡειη ερεται αριά (γοέζμηο» ἵῃ- 
γεπίτ αρυά Τήεοπεσι δοβηίσία σσίάζεγώς» Ὁτ νΙάετεϊισ εκ εἴης ἵα Π. «4ἴη- 
Δοη/η. ϱΟΠΙΙΠΕΗΤΑΤΙΟ ΧΗ. 96. 5εἆ Ιδίᾳ ΠΤΙ Ῥ. 709 Εεριτίδης ὁ πτιητὺς τὸν 
νου; Ἡ/ ὦὤν ἑκάστου ἔφησεν εἶναι θεό». ἵαπ Αεσγριο {ετς Λ]εχαπάει ΈῬδαπι- 
πηοηῖς μιά τπαχίπηα ρζοῦαςθα ἀῑστΠπι, ὅτι πάντες ἄνθρωτοι (ασι/εύονται ὑπὸ 
θεοῦ" τὸ αρ ὄρχον ἐν ἑκάστῳ καὶ κραωτοῦν θεῖον ἐστιν" πι 5οποῖτ Ρ/ήάγεΗς 
Ἱπ ΑΙοχοπάτο Έ. 1, Ῥ. 68ο. Ε. α 4πο Τ. Π, Ρ. 999. Ρ. Δ4επαπάγο τπῖ- 
Ῥυυπιας ἴδα: Ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ὁ θεός. αι ππϊσαπι ΠΟΠ θἳς δα 5οΓροίςδα 
ΠΝεπηεείέΗ ας ναι. Ἠοπι. Ρ. 169. Εὐριτίδης καὶ Ἰν]ένανὺρος εν Ενίοις τὸν νοῦν 
ἓν ἑκάστῳ Φασὶ προνοεῖ ἑκάστου » θεὺν δὲ µηδενό-. δῖο εΠΊΠΙ ΡΤΟ αγδένα νὶ- 
«ία Ἱεσοπάιήῃ. Ίπ ιδοᾖο), πά Ρ{πάσγὲ ἨΝεία. νΙν 7» 5ἵπ]ες Ὠ]Ι5 659ε ἁῑςί- 
«ΠΠΙΓ κατὰ νοῦν. Θεῖος γάρ τις ἐν ἡμῖν κατα τὸν Εὐριτίδην' Σοπθεπάμπα , Θεὸς 
γόρ τις ἓν ἡμῖν" (ἱζογο Τιδοπ]. 1, 6. 55 Ο11η/5 14 6ο ἄῑοο. οἰἰνίμας, 691 
“4 Γγ{ρίάεν «πδογε «άοί. «λα: ος ἴδια νἱάσπταΣ ἱπιεγριηδεπάα, Ῥταετε 6 
«οἵοτα Τ{ερμὲ Π]ίο γοτρα ἀεάῖτ ετίαιη {λανἰράές, αἰεπίοτα οι». 

1Ώ νΕΙΡΗΠΙ 95ο: 

Σμικραῖς ὃ) ἐπιτρέτουσιν αὑτοὺο ἐλπίσινν 

91ο Παδετ Ο01ἱμ5 ϱ. 491. Ραπεῖ ο ΡΙΗαΡεΛο ης Τ. Ἱ, Ρ. 399. ο. 
ειιὈϊθοίιιης ἴΠ Ιδιπι», ΙπαΙσΠι» Υ5. {1εσίβίμ5 Ῥ. 1959  Εμης» αἷε, νετ- 

501 αρυά Πἱοπεια Ῥτας. Όσαι, Ίχίν Ῥταεσεάτ αἶτει οὐίᾳ5 ππείταπη ἴτα 
 Οαἴακετας ΔΑ. Ῥ. Ῥ. 5ο5. τοδητυ(ε 

9 Πόντου πέρωντες ἆωρι κυματ᾽ εὐρεως. ιο] 
- «ας « . . . '. κ΄ ἳ [ων 

Ίετα νοτυοπαΙα Ἱπστατα σύνβεσις ποἡ εδι Ἐπρ]άσα Ἠιε[ίος επι] Γαεῖ]α ΡοἱεΏῖε 
οκ Πὶς {οπὴ νετβῖ ϱ.:5604. ο. Εὐριτίδης τὸν γαύτην µέμφεται» ᾿Αωρὲ 
πόντου κύματ᾽ εὐρέως περῶντα καὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἔπιτιμᾷ λέγων ὅτι, 

Σμικραῖς ἐπιτρέπουσιν αὐτοὺς ἐλπίση. 
Πίης 



ΙΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤΟΜ΄ ΓΠΑΜΑΤΟΜ ΙΝΟΕΚΤΟΕΒ. Ἅα.θ 
Α Ἠϊπο ρήπππι Ἡφμος, Ώμπο Υδυδηα αἰίοταπα αἰίαος ἵπεργνα]]ο: εαΏταΗ1 Εμΐς. 

5ο Ρυοχίπιυπα το]αυίδ; ἀείπάς, ΠοἩ δἱο [γριά Εαΐδο γετοα οοἰοσατα» 
θεά Ἠσπο Ροτία5 ἵπ. πιοάμπι φεπῖρία: 

[ ἀλλὰ ] µέμφομᾶι 
τὸν ναυβάτην» ἀωρὶ κύματ᾽ ή 
1]όντου περώντα. 

Ἠπος ποπηα[ῖς Ειπίρίάσα νἰάρθιπεαΣ». πο ηεφίο {αΠΠΕΙ΄ πάλης. Σἱ Πο νἰάεο 
Ῥυπτυγ ας. Π]οτυπη εαρίάης., ν]άεοτ ετ Εαπίρ]άσα ἀοτεχίσοο ργοκἰπιῖς ἴπ νει- 
δίς [2ἱομές: ὦ ταῖ Μνησαρχίδου : πομήτηε μόνον (ίνα με) ᾖτθα » σοφὸς δὲ 
οὐδαμῶς. οὐδὲ γὰρ πίττη τὴν Ψυ χῶν οὔτε σχουίοις ετιτρέτουσιν» οὔτε τρι- 
δάκτυλον αὐτοὺς σώζεε ξύλον πεύκωον. Ώϊσετο απἰάεπα υἰσ. σης Σω 
«ές νεϊδιπη ν]άετὶ: 

Ώ - [ ἀλλά νι µόνον 1 
« Ἠριδώκτυλον σώζει τὸ πεύκινον ξύλονο 

"Φΐνο Ἠπης», 
Τὸ πεύμινον σώζει τριδάκτυλον ξύλον. 

Αὓ Εγ{ῤῥάήζε ἵΑΠΠΕΠ 5ηπηςίςοα {έρηεΙΗ ατὈτΙΟΓ τριδώκτυλον ξύλον' ατα ττίαπε 
ᾧητυπι ἁἰρίτοτατα ταθυ]α Γτασίῇ πανίσπητες ἀῑκεγῖτ α πποστε Γ6ΙΠΟΙΟΒ:. Μήαγάθ« 
πίστα ο (ταεςος ἀϊσθηταεπα. ἐποῖς ἴπ. ̓ Ἀτίσείάς ΡΕ Ῥ. 394. 6. Νενκή 
Χατε θαλωσσίοις ξύλοις χερσαίους ἀνθρώπους. --- Ῥεπατίο «οπγεπἰερατ τριδάκ- 
τυλον ζύλον-. πο: τετραδάκτυλον" ταητυηάςπι 4Όεςδο Πανίσαητες α πἹοΓιε αἆἱ- 
Χοταῖ Απαςᾖατσῖς: ΤΕΠΙ 5ατῖς. Ποῖαιτ εκ [)ίοσεπε ιαξγε. 1» 104 {- εἴ αἴπη- 
ἆε, απῖα ραμ]ο αΠτετ τταάϊΐς, Ἰπεάϊτατι (ταπιπιατϊςϊ οᾖοζίοη πἁροπαπα εκ Π0-- 
ηογὲ (ο. 5. Γιο. ἵα Ἡ. ο. 658. Τυτόὸν]. Ὄληγς.. μαχὺ γαρ ἐστι 
τὸ 9ιεῖργον αύτουε τοῦ θανάτου στη. Πρώτος δὲ τοῦτο εἶπεν ᾿Ανάχιαρ- 

ς δις ὁ Σχύύής, ὃ ὃς» τροέµενος τωνὰς τῶν ναυτῶν» (ρώτησε νἰάετας οπδευπα͵) 
πόσον ἀπέχομεν τοῦ ὕδατος» καὶ µαβὼν, ὥστε (1. ὡς) τέσσαρας ὁ2κεύ-. 
λους., τοσοῦτον. ἔφην καὶ τοῦ θανάτου. καὶ "Αρατος» ὀλέγον δὲ διά ξύλονς 

«{γαες ΡΗαεποΠι. ν. 909: 

- ὀλίγον δὲ διὰ ξύλον ἆῑδ ἐρύκει. 

αιτη]]ε {οησήσης τ. Ὑ, κ, ο, πε οσιοῃάετετ, οΜαπμα αὈδίητ αἳ: Ἱπασίπε 
1001, εὐῖας σιῖς ἩγέΙΛΟ αῤσα! ας ΦΠππάο πάρεστω 

! Αἰψηρῶν ἀνέμων μοῦγον ὁρᾶν τὸ μένος. 

Ἡς 5οπίρεεταῖ Ρή]σέσε, Ποι ὁρῶν τέμενος, αποὰ Ροσῖ (6012 Οζ 
ἀοάϊτ ἵπ /0ὀάεο 5πο Ῥ. 217. αποὐαιπε ρταςδοι (οἱ. 5. Τ,εἷἀ. γειμΌνος 
ὤγριον μένος εσι Ἰα Γήρ. Ηετας]ά, ν. 459. Ποηλεγεᾷ πιἶτατατ Ίδια Ῥίας- 
τη Ἰωησίμηςν 

τυτθὸν γὰρ ὑπ ἐκ θανάτοιο Φέροται 
16. 



93δ «;Ἱ. 6 Ν. ἘΙΑΤΕΙΡΕΣ ΓΑΡΟΌΤ ΧΣΧΙΙ. 

εαμε]]ωης ἐη1Η 4 104ε ταῖο νεοτῖ, ζ6μΗ1μῃ [ο (δη σὐοωη. «Πἱδάμίης 
π Ῥτοβγπιῃ. Τ. 1, Ῥ. 194. ο. οἱ πλωτῆρες» ἄἶτ, πλησίον ἔχοντες τὸν θάν:- 
τον πλέουσι, λεττιν ἔχοντες εἷς σωτηρίαν ἐλπίθα» τὰ ξύλαων ἐφ᾽ ὧν Φφέ- 
ῥονται. Εωγ1ρΙς 5επατίο» 

Σμιεραῖς δ) ἔπιτρέπουσιν αὐτοὺς ἐλπίσιν» 

βἰπιί]απῃ «δορβοεζὲς ο 9εγτῖῖς δεπτεΠῖαΠ] εχἡίδει «δ1οζσεἰ Τσ περὶ ναυτιλίας 
Ρ. 376, 91. «Όγο. Ῥ. 395. Οἶα ποντοναῦται 

Λεπτῆς ἐπιῤῥοπῇσω ἔμπολὰε μακρὰς 
᾽Αε)ὶ παραῤῥίπτοντες οἳ πολύφθοροι 
Ἴσως ἂν ἢ Ἰκέρδνανο Ἡἡ διώλεσαν. 

4 

δὶς Ώριμεγο νυ]σατα, Ἡς ὡς ἂν κέρδανον» οοιτῖσο: 67015 ἀεάετατ, Έως ἂν 
Ἄ κέρδαον. Ἆος ΠΟΠ Ῥεπο οοἩαετετ ΟΙΠἩ παραῤῥίπτοντες, αοὰά εχρ]απανῖτ 
(ἶατ, «ὐγενολίως Αἀάάεπά, ἵπ Ὠϊαεῖά. Τπεγά. ϱ. 958. 9εά» πο πανε Β 
ουϊάσπι {ταστα παυῖας οπιπί 5ρο ἁθεετι, ἀῑχίδεο 5ιςδρῖςοἵ οιμπ]άσπ] οεβῥοσίεηες 
Ἠπ]ης «εττε» νε] αἰτοτῖας ΤτασίοΙ, γετοα Ρτοιςής ἵπ Πῖς Ἰατηίδεε αρπά Ρῇµ- 
17011 Τ. 11, Ρ. 1193. Ε. καί τοι νεὼς μὲν ἐκπεσὼν ἐτιβάτης διαλυθεί-ης 
ἐλπίδος ὀχεῖται ταὸςο ὡς γῇ προσέξων τὸ σῶμα καὶ διαγηξόµενο.. Ἠῖς 
1 απυπι: πἠΠί ἄοτητ, γοευπῃ Ῥοᾶτηε Ίοςο ἆπο πυπο Ίπτετρτείαπεπτα Ἱερ, 
Ῥτο Βάτης ] ἔπιβέτης" Ῥιο Λυθείσης ] διωλυθείσης. «ποσα Πος ἆᾳ πῃ- 
νὶς ταβι]ῖς Ἠπς Ί]]ας «ἁῑδιοστῖ ιιδταϊμ5» ιά ἆε νεσῖοτε. Επεῖϊε ταπα 
σεσεϊτα Ρροτετῖτ Παρπισητασι Ἠχαροεάϊίαε, πὶ 91ος» θορήοοιὲ ή 

-- 

καί τοι νεὼς μὲν ἔκπεσὼν 
΄ ΄ 7 - 

Ῥάτης λυθείσης ἐλπίδος ὀχεῖται τηὸθν 
ὮὩς γᾷ προσέξων σῶμα. 

Πυίης ει πιογρτεταίο», οποά αἀάϊτις, καὶ διωνγξόµενος. Ὑσπασαπι ἴπιά ΄ 
ἐλπίδος ὀχεῖται τινὸς, Ρτο ὑπὶ ἐλπίδος» νεὶ Ροτίᾳς ἐπ) ἐλπίδος ὀχεῖται. 
«{γιοβῥαμέ εχ Ἐυῖτ. Υ. 19419 Λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽, ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεθα" 
ταρίτες ἀἰσιταστας Ῥτοσται ἵπ Πδε]]ο ΒΙΡΠοτΠ. (οἱίέη. Ῥ. 467. Αεπτῆτιος 
ἐλπίς. ἐς ἧς ὀχούμεθα. Γγῥ. ΟΣ. ν. 6δ, ἔπ᾽ ἀσθενοῦς Ῥώμνς ὀχούμεθ". ἴδια 
Ιοευτῖοπἰς εἹεραπτίαπι ατεὶσῖτ Τ1. Εεηε τεμ έης ἵπ [μοἱσµ. Τ. 1. Ῥ. 3ος 91. 

Ρας, σῖαπ, υπάςοίπι ποὺῖὶ νειδης οὔετι απαραεσίσο5 εχ (Ποτί απεῖςο 
1ῃ Ἠοποίοπ. Απιοτίς, 4ο5 εκ «ιμεμαεί ΧΠις᾽ Ρ. 5ότ. Α. Ογοζς ἀεᾶε. 
Ἰπ Έχς. Ῥ. 491. Ότι νετα οἳτ 670118 δεπτεητῖα» «4 νΙγΗΗΙΕΙΗ 5άβεγε εὔγε- 
ας Ίδας ἀτοίον «άγιο» ποι ἴ]α ππιεπ Εωπρίιάεαπι σατῖς εχρτπηϊς 45ο" 
ταῖο» ἵῃ Ἠῖ5 αἱἴτες, 4ο 5οἶεηῖν ἀῑδίποις, Ειεῖ]ε αιαετομάαπα: 

Παΐδευμα δ᾽, Έρως, σεφίαᾳ, ἀρετῆς 
Πλεῖστον ὑπάρχει. 

ιο”, αμ Φαβίεμίσε, ΛΙ ΗήΙΦε γΙγΗΕΗΙ ηελοβέ; αἴθυε αἄεο πά 
πς γι» 

σ 



..”- ΙΝ ΕΒΛΟΜΕΝΤΑ ΡΕΑΜΑΤΟΜ ΤΝςΕΕΤΟΕ. Ν 

Ἀ νῖτητοπι νἶαπι ἀθπιοπεῖται ΄ βαερε οπίάσπι ππα]ογιπι «ἀἴσιητΙς αἲσῖτοτος 
ο κακων νε] ἀλίκων ἔργων ὑπάρξαι' πι ἵαπ Γι1ρ. ΒΠοεπῖ5. ν. 1576, 5ο 

Ποηυοπίος οτἴαα αποτοτες Ῥτϊπηί Ῥεπεβείοτιπι ἀἰεμητΙς εὐεργεσίας ὑταρ» 
ἔαι νε] ἐλευθερίας» νεὶ επἰαδεμηαπε Ῥοπί, αποά ρτατί ΠΙΘΙΠΟΓΟΠΙ αΠΙΠΙΠΠΙ 
Ῥοδιμίαι: αριά «ώμάοείάέῃ Ῥ. 19 34. 1900/416/1Η Ὦ. 397. ϱ. «[)οΠος{ῇ. 
Ῥ. ούο. Φ. δΙο. Ρ. 966. 8. 7ο. «Βἰοσπει (4ήὴε. Ρ..814. ο. (µ/. βη- 
αασμῃ Ο. Ι.. (. Ῥ. 135. ΆΑΠΙΟΓ 54ΡΙΕΠΙΟΓ πεπαιθευµενος» δάρΙσμ/{ᾳε νο- 
Ίπτ σης. εἰεσαπιοτ Πϊο ἀῑςεῖτατ παίδευµα σοφίως» ππΌτο Εγήρίώοη : 
δεΠση ΠΟΠ ΠΙΜΙΙ «ναισο ΠΗγ]α ας Πιτ παίδευµα, Ὃς µη πάντ᾽ ἐδί- 
δαξε, πατὴρ ὡσεὶ Φίλον υἷχ. }αγίρ.. Ε]ες. 886. ὠνδρὸς εὐσεβεστάτου 
Παΐδευμα Πυλάδν. Ηἱρροὶ. Ὑν 11» Ἱππόλυτου, ὦγνοῦ ἸΠιτθέως  παιδεύ- 
µοτο. ομῖπς Ῥατε Ππεγαῖ όσο 41 [εοπιεάίς, 4. ΛεΒΙΙ. π, 199, δὺ- 
Λος} ἀῑείτατ Ῥμί]οει. Υ. 543. (Ὦ ) τοῦ γέροντος θρέµµαω Λυλομήδους, 
Ρα οοΠΙΕΠΊΤΙΠΑ αἰιαιπάαΙπ Λοργριϊ ΠΝΙ/σεπαε ΡἰαΙομὲ θρέµµωτα Νείλου 

Ὦ νοσππτατ ἆς 11. ΧΙ. Ρ. 053. Ε. εἴ θρέμµατα ἀῑσστα: ᾳποφιῖς : ροτμίσδες 
Εωγίῤώος, αππο νοσαῦπῖ ἵπ Αθοὶο» Χθονίων τ᾽ ὠερίων τε παιδεύµατα. 
οουΜ. ἶοσεας Οοπιςϊ [αιιςίο αἰἠν ττασίατις {Ό]ατ. 7ο. Τοπβίο Ἐπιεπά. ἵὰ 
«1141, ΤΠ. Ῥ. 993. δΗΠηδῖτ αὉ ἔγ]βίάξε χθόνια γῆς παιδεύµατα «Γ.4οἱσηως 
Ιπ Ίοναπι τας, Τ. Π» Ρ. 649. Ὁ- ΟΙ Πσίοπίς δετῖρτα ἱεσεταήτ α]ῖο- 
τΕπη(ΙΘ οκ οαἄεπα Ῥαἱαοσιτα, Πὶ ΠΠ] ΡοςδΏπε ἆθ ΑΠΙΟΓΟ Φιλολογεῖν Ἠο- 
Ὢεδίηπη απποτεπα ετ νυιτιητίς αιἴαα αἱΠπΠΠΗΙΗ. 5α6ρς σοπποπάανίτ {11ρί- 
ασ οἰ]Π5 Ρα"ςα ΡΟΠΑΙ1 ἀῑστα» ἄ]τεγαιη εκ Ρ/αγοβέ Ἔ. Π» Ρ. 11. Ε. 

ἈΑλλ᾽ ἔστι δή τις ἄλλος ἓν [βροτοῖς ἔρωςν 
Ψυχῆς δικαίας» σώφρονόε τε, κὠγαθῆς. 

Ὀπιίσσαπα, Πὶ {α]ου. (γ01ἱ0 οαῖειίδηια: ΙιοπΙο αππαδ]ἱς «4εεολίπος. Ότπτος 
ς. Τη. ῥ. 91, 97. Εὐριπίδης» Ἰποπῖτ, ἕν τι τῶν καλλίστων ὑπολαμβά- 

Ὁ νων εἶναι τὸ σωφρόνως ἐρᾶν» ἓν εὐχᾗς µέρει τὸν ἔρωτα ποιούµενος λέγει που» 

Ὁ ὃ) εἶς τὸ σῶφρον ἐπ᾽ ἀρετήν τ᾽ ἄγων ἔρως 
α. 2, ϱ) 

Ζηλωτὸς ἀνθρώποισιν» ὧν εἴην ἔγώ. 

Ἀπιοί ὠρετῆς τλεῖστον ὑπάρχων, Ἠϊο ἀῑεῖται ἐπ᾽ ἀρετὴν ἄγων ἔρως» οπῖις 
5ο ΈΠεησεπες οι (ατῖε[εαπ σώματα ἀἰοεῦαῖ, σωφρονοῦντὸς ἔρωτοςο αἰχ- 
µάλωτα» ΠεΠοάογο 1ν Ῥ. 194. Οπίας 5πρτα ἀεάί ναῖσιη ΡΙΠΙΠ, ὶς 
{οτυπα  σαπίσυΙη αἁδεοπραια, 5Ρεςπεῦ ΄ εστεσῖηπι δαν] ος {αοἱλτατῖ5 
Ειπριάεας: 

Παίδευμα ὃ᾽, Ἔρωον σοφίας, ἀρετῆς 
Πλεῖστον ὑπάρχει», καὶ προσομιλεῖν 

Οὗτος ὁ δοίµων 
Τιώντων ἥδιστος ἔφυ θνητοῖο» 

Π] Καὶ 



.1ρ 1. 6. ν. ΓΙΑΤΑΙηΠΓς οΑΡρύτ χχΙΙ. 

Καὶ γὰρ. ἄλυπον τέρψιν τι᾽ ἔχων» 
Εἰς ἐλπίδ' ἄγει. 

Τοῖς ὃ᾽ ἀτελέστοιε τῶν τοῦδε πόνων 
Μήτε συνείήν, χωρίς τ᾽ ἀγρίων 

Ναΐσιμι τρόπων. 
Τὸ ὁ᾽ ἐρᾷν προλέγω τοῖσι νέοισιν 

Μήποτε Φεύγεω» 
Χρῆσθαι ὃ' ὀρθῶς, ὅταν ἔλθῃ. 

Λίαην ΖΩΗ ετέ ῥᾳμΧΙ/{ΗΤΗ «ΙΙάΥΕ ΔῶΠό, {Π5άἨδ 0Η Ζ6ΜΩΑ 61: αὖσε 
Ρ/Ιαιὶ οεπτεηῖα Οἶτει]. 1. 6. ΤΠ, 5ο: θαάθπῃ οιαῖ γρ πιοάστα- 
τη!η Ἠ/επετείη ἀεειάεταπτῖδ. Πίο «Ἡοφια πῖδθγος ἱμάῴίοαδαι, ἴπ απος ἑοίᾳ 
πιέγεὶ {επής» [ε]ῖεεπι «οΠῖτα ο ῥ]σελά Ιεμίέεγ αΏ]ατει «πο. ῬΡετάῖ- 
τας «Ρεοῖαδαι Ρήμάρελί Τταποράϊῖαο οσα» δα φοτίθεης ἘΤ. 1, ρ. 194. 
4. πρὸς τὸν οἶνον» ἅπερ Εὐριπίδης πβὸς τὴν ᾿Αϕροδίτην, διωλεκτέον » 

Είῃο µοι µέτριον δέπας, εἴμςν, 
ΙΜήδ’ ἀπολείποις. 

θέτας 655ε νἰάσοιητ α Ρ]ωήζγεᾖος 5οτδὶ ροιμῖς αἲ δω βίάθ 

Εἴῃς µοι µετρία θεὺς α]εὶ». 

Εωγζρ. Τρῃϊσ. ἵπ Απ. ν. 5431, Μάώκαρες, οἳ μετρίως θεοῦ Μετώ τε σωΦρο- 
σύνας µετέσχον Λέκτρων ᾽ΑΦϕροδίτας» εἴς. ἸΠεά. ν. 63ο. εἶ ὁ' ἅλις ἔλθοι 
Κύπρις» οὐκ ἄλλα θεὺς Ἐὔχαρις οὕτω. (7 οἱμ, Ία Φδθύωεο 5ο Ρ. 530 
ἔία Τμαίπα Γεεῖτ, «Ὁμΐοο δὲ ο6ἱμῶγε ζψάς 10612 οἱ {εμς,  ἂς ὶς 
Σωγέρίώκις εχ Απιῖσοπε.. 

Ἂν ὁ) εὖ προσῆται Κύπρις» ἥδιστον λαβεῖν. 

τας πημῖ απἰάεην 1πά βἰσπ]βσατο ποπ Ῥο55ο νἰάεπιας, αἴαο ἵπ αΏαπι 
5οΗδΙΙΠΙ αςο]ρ]επάα: Ρταεσεάσπτ επῖπι Ίδία : 

᾿Ανδρὸς ὁ᾽ ὁρῶντος ἐς Κύπριν νεανίου 
᾽Αϕύλαντος ἡ τήρησις 

υε Πο ρτο ἐρῶντος Ῥετε]εραπτετ απιεπἀανῖτ . ζωσγανίως ἵα Ἐσειςῖς, 
ὍΜ. 109, Ἠάες Το11ά55ε ποη πηαῖε 5ιοςθεἴθΠῖ» 

Ἂν οὃ) οὐ προσῆται, Κύπριω ἥδιστον λαβεν. 

Ομρά ἱ πο απηΙ κο. νεὶ αὔηίγεγε γεοµςώνεγΙ, ποϊεπῖς Ἴογε [μὲ 
{οί ἐν ΕΙ: Ὀτ 5εΠδις ποὮ πίτα σἷτ ἀῑςεηϊ]]5 ἱδτῖας νετδη5: 

Γλυκεῖ ὀπώρα Φύλακος ἐκλελοιπέτος. 
ΡὈὶ- 



πΙν ΕΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΕΑΜΑΤΟΜ ΙΝΟΕΕΤΟΠ. 4.3 

Α ὨΓῬ]ἱνειειϊπϊ βεπετῖς Τσοεϊαίοοδ» Ῥτοιι ἴ]ος (γαρ Ἰπιοτρο]ανίτ ἵπ 
Ἔχο, Ρ. 453, 455. εχηῖρει Λ2Υµ6ς Ρ. 519 Πϊδὶ αιιοά ἵδα [ Ωὐδέν εστί 
µοι Πηερὸν | ὃ περὶ σοῦ Φορήσω". Πέ εἰς ῥτο 1ε 6γανε, ΙΝΗ ὤοεγδιη. 
αὖααε (2ος οἀάϊάϊσα 5ο Ππῖεταγ νετεηὶ οχρἰοπάο» ππητατὶ κεἰνογτ ἴἵη ὃ 
παρὰ σοῦ Φ. Ὑπτιππους σατῖ επί 5 πποῄςιγσα απὶ παεσα ἁοοτὶ Ἡλ- 
τσ] ΤΕΓΙΠά σαδτηπῃ Ἠαδεπτ. «Ώμπο 4ποαΏέ νεισας (7ο Πῖπς ἀῑδιταστος 
ἵη 5Ηαπι «ετῖε 56άεπι ποη τοδηταϊτ. Ἰοὶοσεῖς οιπυ]επιαϊς {αεῖ]ο τοδίῬυηε 
επιεπάατίοτα οἰπαεάσα, ρατιῖπι εκ Οεόε «4ῑεπ. επὶ πο] ἆεδοι ἰσιοῦ 
νεισιις 6701115 ΒΙΓΟΠΙ. 1. Ῥ. 65ο, οι: ος 1δῖ (ᾖεπεῃο: Φ/λανδρον 
µετά σεµνότητος ὑπογράφει γυναῖκα Εὐριπίθης παραμῶν » 

Εὖ λέγε”, ὃν ὅταν τ; λέξη» χρὴ δοκεῖν, κἂν μὴ λέγη» 
Σ 1 ο ο .. 4 Κάκπουενν ὢ ὃν τῷ ξυνόντι πρὸς χάριν µέλλῃ λέγειν. 

Ὁ Ἐκ οπάεπι Ο/ε)1εμεί Ρας. Ῥεττα σποαας 5υπῖ 5οσησηεία», αἴαπς εκ σλἆσπὰ 
50ε0ς ἁταπηατῖςς 

Ἠδὺ δ᾽, ἣν κακόν τι πράξη», συσκυθρωτάξει πόσει 
” 1 - Ν , ᾿ ς - ον / 

Άλοχον» ἓν »οιµῷ δὲ λύπης θ) ἡδονῆς τ᾽ ἔχειν µέρος. 

Εῖς Ίετα Ρτοχίπια υ0ἱσησαπαυς αριᾶ Ο/ζπιεηίοη: τό» τε πρῶον καὶ Φιλό- 
στεργον ὧδέ πως ὑτοθεικνύειν" κὠν ταῖς συμφοραῖς ἐπιφέρει, 

Σοὶ ὃ) ἔγωγε καὶ νοσοῦντι συννοσοῦς᾽ ἀνέξομαιν 
Καὶ κακῶν τῶν σῶν συνοίσων 

καὶς 
οὐδέν ἐστί µοι 

Πικρόν μετὰ γὰρ τῶν Φίλων εὐτυχεῖν τι χρή» 
Τί γὰρ δ Φίλον ἄλλο πλὴν τόδε. 

Ὁ Απεπάεπι ραπ αρρατοδῖε νοτρα οασλαπι αριά Ο/2/ΗΟ/Η67 Ἴοςο «ιά 
πποῖα» Πεφιε επἶπι «ΟἩαετετε ὑποδεικνύει εἴ κἄν ταῖς συμφοραῖς ἐπιφέρει. 
ἀεϊπάε, νετῦα Ροδτας, κἀν ταῖς συμφοραῖςο (/67ΠΕΠΙΕΙΗ Ἱμηχὶςοα ΠΊΟΥΟ 5ιΙθ 
επ ἐπιφέρει” ταηάεπι ΟΠ2ΛεΠΙΕΠΙ 5εΠρδῖσε ρΙπιηπι ἴδαι τό, τε πρζον 
καὶ Φιλόστοργον ὧδέ πως ὑποδεικνύει » 

Σοὶ δ᾽ ἔγωγε. νε. ν νο ον Β 

Καὶ κακῶνε .« ««« «ον «ο ο ΤΙΚρόΡυ 

ας ου δ]ηηχῖσεαο» 

Κάν ταῖς συμφοραῖς » ἐπιφέρει, ' " Ὁ μετὰ τῶν Φίλων 
Εὐτυχεῖν «ν «νο νο ος ὁ 

Ἄυπα σοποϊηηατὶ Ῥοϊεπαπε «λείο 1ποηῤγα ῥΡοξίαε, αἴηυε Πὶ αΙαίμος 
ετωητ ζωγῤῥίώς, πὶςὶ ερτερίε {α]]οτ. ἀῑσηϊ τγοςλαῖς: 

ΠΠ ο Σοὺ 



ῃ 1, ο. Υ. ΡΒΙΑΤΕΙΡΕς ΟΑΡύΤΣΣΙΙ. 

Σο) ὁ᾿ ἔγωγε καὶ νοσοῦντι συννοσοῦσ᾽ ἀνέξομᾶιο 
Καὺ κακῶν τῶν σῶν συνοίσειν οὐδὲν ἔστί µοι πιμρόν. 

Κὰν [τε] ταῖσι συμφοραῖσι [ δυστυχεῖν } μετὰ τῶν Φίλων 
: ών .. εν ν Ν 2. 2/ / 

Ἐὐτυχεῖν τε χρή” τε 7άρ δὴ] τὸ Φίλον ὤλλον πλὶν τόδες 

ἆμο Ίου πιά δίς Γπθναπε α (20110 Εαοτῖ: 

Ιζὴ κακῶν τῶν σῶν ἀνοίσω» καὶ [ γὰρ ] οὐδὲν ἔστί µοι 
ων Ν - ΄ -- - ΄ 

Πικβὸν» [ ὃ περὶ σοῦ Φορήσω. δυστυχεί ] μετὰ τῶν Φίλων 

Τω Ἱςτογαπι 5οσΠΠάΙΠι» νοαιρῖς υ]επιῖς α πια πενοσατδ» ΡΙΟ συνοίσω» Τε- 

εἷρὶ ἀερεῦαῖ, συνοίσει ο νετετῖ ποτε Ροδίταπῃ Ρτο συμφέρει” «1ο 5εηςι 

ποπηρο Ἰν[εάσα ἁῑείτις ἴη εοσποπηίπε Έταρ. Υ. Γ3, πάντα συμφέρουσ᾽ Ἰά- 

σονι. «4πιῤῥῥοη, νυἷὰ. Ῥ. 199. 91. εἴ Τᾖοµ. ΙΗ. Ἰπ. Συµφορά. Συνοίσειν 

αἀλίδίταιη «Χοπορβομιέ φαἶτεπι ει ποσα. «ΕογεβΙΗς: Συνοίσει» συνεισ» 

ενεγκεν. Ἐκ Ἰιοχίςεο Ἀλείον. ΒΙδΜοιι. (οἱΗ. Ῥ. 499- νυ]σατιπῃ» 

Ῥυνοίσειν» τὸ εἰς αὐτὸ (1,. ταὐτὸ) συμφέρει», Ταραντῖνοι. εχοϊαϊτ, ορί- 

πος, Οοπιῖςϊ, ΠΟΙΊΕΠ» ει Ἱερεπάππ : "Αλεξις Ταραντίνοις. αλδί Ρρ]Η5 5επιε] 

Ίσιμά αἴτατις «επί ἁταπια» 5 εὔαπι ἵπ Εκεετρες (ταηπιαεῖς σης 

{πωσοπὲ Ρ. 485, ἸΚάώλου» "Άλεξ αραντήοις Ιρίάειι Ἱερίτης», ἰαθίσων 

καθεδοῦμαι. ἀπολέγων διαμορτανούση" πὈὶ. βδρίσατετ 1π ὦπολ. ἵατοτε' πο- 

πηεΠ ᾿Απολλόδωρος» οὐ]5 ἁταπιατα ΠΙΕΠΙΟΓΑΠΕΙΣ ᾽Απολείπουσα ᾿Αποκαρτε- 

ρῶν. ᾽Αποτυγχάνων αἳς, ΠΙδί Ιασίςσει ἵπ ϱοᾱ. Μ5. 6). Ἱκωᾖῤηζεμίς ἆπο- 

λέγει. 6ἳ εοτσεπάυπι Ῥρυΐοτες», Εὔπολος λέγει. Ἶ 

Ἐκ οπάσπι Γουτό ἀταπιατῖς ἴποστι 50ΕΠᾶ ροτῖῖ 5εχ ττου]μαῖεῖ, απῖ ρατοῖς 

ἀπιοτίοστί5 5εαυΙΠΤΙΤ αρυά (/6ΙΕΠΙΕΠ; Ὦ. 6οι., ἨΠϊῖπο αριά 6ο οἵ 

Ῥαγπες. Ῥ. 5135 Πίο εἰαϊα, ραιεῖς επιεπάαίης 5οΠριῖς» πάροπεητιςς 

Οὐδεμίαν. γ) ὤνήσε κάλλος εἷς τόσω ξυνώορον." 
Ἡ Ὀρετὴ ὁ) ὤνησε πολλάε' πάσα γὰρ ἀγαθὴ γυνὴο 

«Ἡ τις ἀνδρὶ συντέτήκε» σωφρωνεῖν Υ᾿ ἐπίσταται 

Ἡρῶτα µέν γε τοῦ ὑτάρχει . κἂν ἄμορφος ᾗ πόσις» 

Χρὴ δοκεῖν εὔμορφον εἶναι τῆγε νοῦν κεντηµένῃ" 

Οὐ γὰρ ὀφθαλμὸε τὸ κρνόν ἔστω» ἀλλὰ νοῦςνε 

γύναι νοιςαὶ γίσαπι {ποσα θχρ]επάθ ῥ4ΕΗ6 ποσεςεατίπηι αἆ ΡΗΟΕΗ. Ρ. σοο; 

αποά αὐἰάεπι οΊηΠες απτεροπεῃς υπ Μασαϊ αρρ]επιεπῖ5» Οὐ γὰρ ὀφθαλ- 

μὺς το [ αορφὴν } κρῖνον ἔστιν» ἀλλ᾽ | ὁ | νοῦς. (1ατ. ΓΠεαί ές πά ΠΊΘαΙΙ 

εοπὶσστασαη, ἂἲξ ἁληδάλ, Ἱπαιῖτ» ε0ΗΙΕΟΓΙΕΥ15 103 215ὲ βεγΦ/0/3 {πεεγίε 

οτί ῥο/οοή. Ἠπ]ας οὐδοτνατί νειαοἰροϊπηὶ, πεφπό 44ο: ἴΆππεα 1ρποςί 5τι- 

ἀϊοςῖς Παίμπι. ΠτετατΙΠ]» ΠΟΠ  5επρεῖ νὶν Ὀοστϊδίππας. {πῖτ τεσοτἆατιῖς: 

π Ίαν Βυπρίαοὶς᾽ πιατογ[απη ας Ίοούτα» πππ]ῖαι εετῖς» ααοά Πφιει εχ 

ΟΙεήπέΠε, «οηο]]α πονας ΠἩρτας ἀθάϊσδα νἰάειής» ομα[ία πε Τη Ερίσιο- 
1 



ΤΝ. ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΡΚΑΜΑΤΟΜ ΙΝΟΠΝΤΟΠ. Ἅαις 

Α Ία Ὠοτίσα ᾖείια ΟἸεατεῖαε»ς ει αια]ία ἵη Εωγῤῤηης «οσποπῄπο ἁτι- 
πιατο Απάτοπιασᾳα Ἠετιπίοπας» «αΠοτηπιας ἴρβα ἵπ 5ο ἤτογατ τί] τσι 
οχρεττα: Ἱεσαυτιτ ῃ ΓΠηγ{ρίάΙς ΤτοἙδῖτ Βχογῖ5 ορΏῖπιας π]οτος εχρῖςιϊ 
ν. όµο---όδι. ἵπ εἶας ΑΠάΓΟΠΙ. ΙεσιΠτιγ ἴδα ν. 3οό. οὐ τὸ Σώλλοςν 
ὦ γύναι» Ἁλλ" αἱ Ῥετα) τέρπουσι τοὺς ξυνευγέτας. Ὑ5. 3159. Χρῆν γὰρ 
γνιαῖκα» κἂῶν κακῴ πόσει δούῇ, Στέργειυ» ἅμιλλαω τ᾿ οὐ» εχειν Φρογήμα- 

τος. ν. 93985. Μὴ τὴν τεκοῦσαν τῇ Φιλανδρίαν Ὑγύνοι, εἴο. αζᾶαῆι οτ ἴςσια 
ἨἩετιπίοηπας Υ. 536. ὍὉ νοῦς ὁ σός µοι μὴ ξυνοικοίη, γύναι. δὶ ης πΙῃς 
αὐίάεπα νοειηα ύναι αππε πεςεεςατίο ἀεδιῖτ οπητεῖ (ειπε, ΠΗεαίήίο 
Ῥίΐασει, πσφιτε ειἶαπι ας εἶις Ῥορα]ασίδης, αἰεετὶ 5ρατίαπι: ναςπη το]π- 
ουαιηὰ5», ΠΗΠααΙΠ ποθῖς τεάίτατας. 

Τπος]αίεο5 Ίσεο ΡτασσεάΙτ αριά ΟΓο//ΜΗ ει ΛῬαγμειίω [μγ{ρ]ζὴς 
Ῥταεσερταπα πηεβϊοίς ἁαταπι» αὐσά εἴπι /ῤῥοεκγα ο φεπτεητία «ΟΙΠΡΗΓΑΠ5 
ΟἱείμεΏ «ελ. ΒΙΙΟΠΙ. νΙ» Ῥ. 749. ἀῑχίσα ῥτοριοίοα οηρῖε ᾖγῤρζεηι 

Ὦ ἐν ἑξωμέτρ χρήσει, Ῥτοιι επιεπᾶατ 11. Β]. ἵπ «{γλορή. Ῥ]αι. ῥ. 907.. 
ΑΌ. οπισοί5 Ρεπάετε ροτιῖς ἴπ Εηπρίάεῖς Ἰώτρεύεμ «µας οἷς, πα ΤΑΠΤΙΙΠ 
ἵπδοττα Πτετα, Ιεσὶ ἀἁαδιάετεση : 

ὅσοι ὁ) Ἰατρεύειν καλῶς., 
Πρὸς τὰς διαίτως τῶν Ενοικούντων πόλιν», 
Τὸὴν γῆν τν Ἰδόγταο τὰς νόσους σκοπεῖ χρεών. 

«πί]ε. ριπεςερίηπι εκ Γαγίρ. Βε[ετορ]οπτε 5ενατιπχ (οὐ έὸ Ρ. 5390». 
48. (7ο. Ῥ. 418- οοπιρατανίε ΦάΜεγας Α. Μ. Ῥ.ς. κ, Ρ. 519. Ίπ 

Ἰφεῖς οκ Ἱποετίο ἁταπιαϊα Πτεία πε απεπι οΠεπζατ. 5αερῖμς Ρτοάιοῖα, νεῖ- 
εις {αοῖοι ᾖΕωηίρίάΐς». αὐἲ νεῖατ Ρτονειοία[ἰ5 αἀπίδετις Εωοισεῤίο Ἱπ. Π. Ἂν. 
Ῥ. 949: 349” 

”Αλλων Ἰωτβὸς αὐτὸς ἕλκεσι βρύων.. 

ο ἊἘςκ εἰασάεπι (εππεμεὴς ι. ΤΠ. ΦΠΟΠΙ. Ρ. 69ο, ἀεάῖτ ποδίς οι ῥμεςῤο. 
(ν. 934 -- 349) Ρος πιατῖ. Εωτίρίάσας αιετείαπ,. υῖππ ὅπτοιδα 
Γοοςυπάο πιατεϊπιοπίο Ρταε[ετεητίς. ἘἜτασιλνίε ειπηπάσπι 1οσίπ Σηγ{ῤίάες. 
ἴπ Ἀ]οάεα ν. 109ο ---ΣΙο4. Ιπ' ΑΙεεςί ν. 88..--- 888... ἵπ Οαποπηὶ ῥήσει 
οπή πάς 5οιναν]τ έούσενς Έτ. ζ6» (01. Ρ. 959. οεἴετοτηπι Εγέρ- 
ας πμ Ἡμο απταἠε.  Όπος παρα εκ Τταροφδῖα (Ἴρμεπε, φεπιοητία .. 
Ῥήαετες «νειροτηπι οΟΠΙΡΟΡΙΠΙΟΠΕΙΠ 5 Ἠιοπδιναϊ Ειπίρίάεος «956, Ώπτ αι]- 
ποτη. Πἱ νειδυς: 

Ἔτειτα παῖδας σὺν. πιμραῖς ἀλγηδότι 
Ἐήκτῳ " τεκοῦσα ὁ ο ἣν μὲν ὤφρονας τέκων. 
Στένω µαταίως ο εἰσορῶσα μὲν κωκούς 

Χρηστοὺς ὁ), ἀπολέσας᾽ ἣν δὲ καὶ σεσωσµένουο», 
Β.Π 4 



σ46 Έ ΕΝ ΡΙΑΤΒΙΡΕΣ σκροἳ ἅχκιηι 

Τήκω τάλαμαν καρδίαν ὀῤῥωδία, 
΄ -- Ν . 1 .” ΄ 

Τί τοῦτο δὴ τὸ χρηστὸν» οὐμ ἀρκεῖ µίαν 
ψυχὴν πολεύειν» κἄπὶ τῇὸ) ἔχει πόνους» 

Ἰε]ης ἴδία πηπο ἀἰδίποία απ αἩταν Υοσπ]ας αἸαποι οκ (0/21) το- 
εερετιηῖ» ρατῖπι οετῖαπι {Περί Ῥτοῦαϊαδ» οπΊ5 {ΑΠΟ ἵη π]πιο Ἡοταπι 
νεχσηυπι εοπἰεστήγαπ Οχοτίαπας Ρορτρορηῖ, 1αρίτατ αριά (16. οὐκ ἀρκεῖ 
µίον Ψυγὴν ἀπολύεν΄ «οτρῖτ «{Πεαίίω ἀπολαύειν, ἹπιεεργειατΙτ, (115 
σε [1ος ῥεροίρεγε. ΊΤαῖπα πήτος, οἱ Ἱπνεςιαπι αΠαρασστΙπι, οὔεπι 
τοτῖες ἴδια 5εἀᾳ ἀειιτρανίτ: δε ΓΟΙΦ4Π αυ ἵπ ἀπολαύειν, ἴρ5ο πάϊςς. ςΟἵ- 
αρ! Ροῖεταῖ» Ἡξ ευ εοτΗρίε (1) Ίη γευοίµην. αγοέ ρίασει ψυχὴν πο- 
λεύεω. {ογεβμς: Πολεύει τρέφεω, οἰκεῖνο περιέχεινν θερατεύεν. πε- 
ριάγει. Ἠπιιπι Ἠἶπο απῇετατητ οἰκεῖν, {10116γὲ 5Ρεοῖαης πολεύειν ἵπ Οἱ, Χ. 
9935 ΦόάΡ15Σ τε]ηια Ἠη]ο Ίοςο βατ οοΠστήπητ: απίασο (ΘΙχοΙῃ ΥΕ Οέ 
3Ι4ΙΓΟ τολεύων ἀῑείτας δοββοςἑ ΑΠΡ. ν. 348. --- Όπαςο ππεάίο Ποσιπι 
νεισηυπῃ 1οοιμη Ιπνεπῖε, Ιπεειρτείρης οετί που Ππτε]]εστα βραχυλογία» 
Ῥοδίτα ἀςιπετίοπα ηηπςο «οπίάεπι Ειε]αο ρατεδίτ αττοπάεητί: Ῥίεπα {οζ- 
πα Ιοηιεμάϊ 5οπίθετεΠτΙς ἵδα Ώμπςο ἵπ πιοάμπας Τεκοῦῖσα δὲ παῖ- 

δαι 

(1) ἵα Γηγ1ρ. Τρ]ής. ἵη Τατ. Υ. 959: πἆ Δαιτὸς γενοίμην" Έατ. 
ΜΠεβίζ. αν, Ομ] 0ὔκ6ςγο ετὲ γίνεσθαι δαιτὸς καὶ πώματος. Λγοςιᾷ 
2» «ιδίο γεβοπεΙΙΩΗ ἐ9έ γευοίωγν. ιο επῖπ τεί ππειῖσαε ρετῖ- 
τη» Ῥτο ἴαπιρο, 5Ρροπάσιπι αάπῖσῖτ ἴπ 5αειΠάαΙ 5επατῇ εεάεπις 
αὖτ ἀἱρΠιμοπθΙπι εν διαταῖτ αὖ /πτῖοο Ῥοῦςς Ῥοδτα οοπρί., τπτ οι 
ΠΗΟΠΠΙΠΩΠΑΠΙ οοτῖρίτασς πεμίταπι ἀἆοσιῖ Π]ε ευ Ῥορυ]ασίδας ας 
αὐπΊριης Βατανὶς αἀρτοῦαδῖτ. Φοτῖρρεται Εγέῤράζος, αι νη]σατας: ὅπως 
Ααιτὸς γενοίµην πώματός τ) αὐτῶν ὀΐχα" αἱ αὖ ἱβοογώ εοηνἰγ]ο 
δεραγαξµς δέ: δίχα γενέσθαι, αι Εἰηῥίάὴς, Ρ]χαςὶ ει Τζως)- 
ὀἶάεα 1. Ῥ. 49. 19. Ρ. 78. δΙ. ΥΙ, Ῥ. 449, 7ο. Τήηρ)άϊἰος οἱι- 
το Αιεοϊςπηί τεριήα. «Χομορλομίέ Όντας Κ. Π. ΥΠ, Ρ. 149. 1ου 
ᾗ ψυχὴ ἔτειδὰν τοῦ --- σώμωτες ὄίχα γένηται, 121 οι ᾱ ϱ0/- 
Φο7ε [εχ]έ περαγαἰσ. ἹΝ]ασῖς σασάο «οπτωπΙπατο αιίἁ Αι]ιοπίς ϱνε- 
πεσῖτ Οτοςι παιταηῖ «41βεμασας εκ Ατιπίάο ΒΛαμοάεπ, Χς Ῥ. 437. 
ο. εἴ Ρ{µάγεᾖ. Τ. Π. Ρ. 613. Β. οπιεπάατας5 «4. δεᾖο Ὁδδοιν. 
Ἠυπηαῃ. ν». ο. 99. «οΠΕ, /ο. Ἰ]ομγε. ἆς Ἐεσ. Α1πεΠ. ΠΠ, ς. 8. ες 
Τη. Φήση]ε]. ἵπ «4ενελ. «Ποδρῃ. ν. 589. --- Μαρί αἁμις ἴπδο- 
Ίεῃς, Ρταετος οείθτα» ΥἱδΙΙη Εήδσοε Ατεῖοῖ αιγίδις ἴπ 5οοπα εἴωθ- 
μεν» αιοά» Ῥιο ἔοιγμεν» ἵαπ ΠἨΠεταε]ά, ν. όδι. Ἱερὶ {Τοι- 
803. Ροτιίςε ου5ρίσαρατας (Ο1ατ. {εωίή. αὶ πιο]εσα ΤΟΠ «με 

απο 



ΙΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΓΚΑΜΑΤΟΜ ΙΝΟΕΠΤΟΠ. ει 

Δ δας γβηστοὺς, τούτους ἀπολέσασα στένω" ἐὰν ὃξ καὶ τοὺε χρήστοὺς 
σεσωσµένους εἰσορῶ, Τήκω τάλαιναν καρδίαν ὀῤῥωδία” πιστα πεπιρο μὴ 
πάθωσί τι, Ἡτ Ιοᾳαίτατ ἵπ Οεπσπιαὶ ἀταιπατίς {αριπεηπῖο. Εάασες ῥαΤεΙ- 
αι φοἱ[ἱοἰταάίπες ἁποῦις ναιίρας εκρταδδῖτ ἵπ ἈΊσά, ν. 119ο 5οΠἴθοῦς. 

Κατατρυχοµένους τὸν ἅπαντα χρόνον» 
Πρῶτον μὲν ὅπως θρέψωσι καλῶς » 
Βίοτόν ϱ) ὁπόθεν λείψουσι τέχνοι.. 

1515 απαπῃ ἀῑεσδαιι Ατεῖΐσας (βραχυλογίως εκοπιρία »ἰπηλίπια δοβᾖο- 
εἶες αι]άσπι ετ {ωγίῤίαος Ῥετραιισα αοπιϊπίδιτασιης: ποπ Π]ιά ἀῑγειρὶςοι- 
ὉΗΙ1 αποὰ εΧ Ιοςο5ο: ἁταππατε {γρ 5είτοπε ρταεῦει ῬΡούίως Ικ, 75. 

ι ” 2 / 

Κοὺ τὰς μὲν ἄξη, πῶλον ἣν δίδως ἕνα» 
Ν ν ”.8. 3 { 

Τὰς δὲ, ξωνωρίδ' αἱ δὲ κἀπὶ τεσσάρων 
Ῥ Φοιτῶσιν ἵππων ἀργυρῶν.. 

Ῥταετετ Τζολί, Ρτοχίπιππ Ίος πεσεᾶῖτ Γλοιοεελῖς ἆε [αΐδα ἵερας, 
Ρ. 249 8. 331, Νῦν ὃὁ) ἃ μὲν ἦν πλεύσασι σῶσαι, ἱβαδίζειν κελεύων 

3 

πο» 

Ὁ -------ο------Ὡ-ὩὉ-- ----------- ο... 

αποά ἴπ Αάποε, ἴαπ, ΤΠρροϊ. απας ἀσάεται αποσοπτῖδς. ἁαεετηία: Ἶῑςς 
ἀειπ Ἱπδιγαχετίπι. Ίρδε νοεῖριας ἴπ αΠἴππ α 5ε 5ΕΠΣΙΗΠ αοεθρτῖς. αά 
πιεπῖεπα Ιεοτοτὶ «ἀεε]αταπάαίῃ ». αεσεπτι5 Ιπιροπετε ΠΟΠΠΙΠΟΙΗΠΙ 56 
εοαοτπῃ 5εησῖτς ἴΠ. Α]οεςῖ ν. 504. συμβαλῶν οοΓείσεΙ6 ΡΙο συµ- 
βαλώγ. ν. 565. τω. ΡΙΟ τῷ. ν. 9531 εἶμεν» ῬΙο εἰμτν. ΑΠάΤοΟΙΙ: 
ν. 1936: ἆν Ρτο ἄν. 1ρ]46. Λα. Υ. 65 συναμυνεῖν, ΡΙΟ συναµύ- 
γειν. Ν. 995: εἴ α[θῖ, ταυτὰ ΡΤΟ ταῦτα. Ἠεταςμά. ν. 198. κρι- 
νοῦσι., ῬΤΟ κρίνουσι. ν. 6οο, προστιθεὶς» ΡΙΟ πρὀστίθειο. Πε]ειαδ 
Ψ. 1248. χρόνια», Ρίο χρονία. Ιομῖς ν. 936. τᾷςὸ ἐρωτᾶς, Ρίο 
πώςδ᾽ ἐρώτα. ν. 578», ἀναμένει, Ῥτο ἀναμενεῖ. Υ. 711. κύρέι, Ρτο' 
χυρεῖ. Έ]ες. ν. 878» νυν ΡΙΟ νῦν. ν. 695, πορτυνῶν, Βτο τόρτυν᾽ 
ὧς. ἵπ Πϊδ, οἳ ἴἵπ σεπῖεπὶς αἰπι]οιας νίπι νοσυπαι {[ιαστοτὶ  «οἱῖ 
πιοΏςίταΏς αεςεπῖις. --- Οπῖά Ίταππεξ αἩ αοσθητας Ηδρτί (ταεςῖς 
Ροξτατα/Ἡ φαἰτεπ] ατα Οναἵοίαπα 81ητ εἰεῖεπήϊ, απὶ οεττα. αιιοᾷ 
πεπιο., ετεάο», ἁῑπτεδίτας, ναγΙπι οἳ ρετίοᾷοτιπῃ πιοάι]ο ποςρητὂ 
ΟἱΠΙΠΙο 5πτ αἆ κἰσπίβεατιμη ἀϊνειαῖτατεπα ἀετετπιπαπάαπι Ῥογῃς- 
εεσατή» αιοά ἵπ Ιδῖς σιής «οτγεστίοπῖρς 5οηδίσςα γίταπι Ὦοστῖς- 
5ηΙπι ορίπογ. Αεοοπεῖρας, αὐαΙπ οςςΙραΠῖ, 5εάς το]σεῖς., οἷς τᾳ- 
ΠΊΕΏ κιαίπο., πο υπῖειπη οἰίάσπι νο Ῥοδτας», οἳ πα ιΙβΙΟΙΠΙ 
αυίᾷεπι Οπατοτῖ ρετίοάσα ]εσὶ ἀεδετε 5εευπάιπη ἀςεέητῃς, 



349 ντο ν. ΟΙΑΤΕΙΡΕς οΑΡΟΤΧΧΤΠΙ. 

ἀπολώλενεν οὗτος: ὢ ὃ) εἶποῦσι τἀλγθή, ψευδόµενος. Ῥ]επο ἀῑκίδεοι: ἃ ὁ) ΑΔ 
ὖν εἰποῦσι τἀληθῆ σῶσαι», ἡ ευδόµενοε ἀπολώλεκεν. 

Εκ ρτοχϊπής ναιῖρις αΠΗπ1 οπηΐσοταπτ: απίπφμε ἀεριεταπι εκ (/εΙΠέη- 
ες Ἱω 11. ΦΠΟΠΙ. Ῥ. 69Ι ας σατίοπα 5οΓ]ρί: 

Ὦ δυστυχεῖν Φὺς καὶ κακώς πεπραγέναι" 
"Ανθρωπος ἐγένου» καὶ τὸ δυστυχὲς [βίου 
δι. - }/ 4 “/ 3 λοι Εκεῖθεν ἔλαβες  ὅθεν ἅπαντ᾽ ἐνήρξατο 
Τρέφειν ὅδ) αἰθὴρ., ἐνδιδοὺςο θνητοῖο πνοάου 
Μή νυν τὰ θνητὰ θνητος ὢν ἀγνωμόει. 

Όπος οκ (010 Ῥιεῦει ΆΏάγβες ν5. 355. οἴο. Ἱεραπς ᾽αριά ΓΠἱ0)5. 
{Πεαγή. ἆε («οπιρο5. Ψεῖρογ. Ῥ. δ. αριά ειπιάεπι «109 οΠ1]δε- 
επι Εωγέῤίάην Ἰδία Ρ. 66. 95» Ὦ [βᾳσιλεῦ χώρος τῆς πολυ(-ὅλου Κισ- 
σεῦ., πεδίον πυρὶ µαρμαίρειο 9ὐπα ππα Πἶτοα ἴταηδροδίτα, Ῥτίπια Ρταεῖει- Ὦ 

πηήρδα, σὶς νἱάσπιητ δογρεπάα : 

Ἑασιλεῦ χώρας τῆς Τολυόλβου» 
Κισσεῦ» πεδίον πυρ) µαρμαίρειο 

Φοᾷ, αἶτογο Ίοσο «Γἱο7γςἱ Ῥοδῖϊς 5ἳ νοευ]απι Ἠσενοι Ἰπιεπίςεε «οππια: 
ἆαπ1, ραυ]ο πιε]ῖη5 Γοτία»δα δἱο Ῥοδρεηῖ Π]α ἀῑδροπίς 

Μή µοι λεπτῶν θίγγανε μύθων» 
Ψυχή [γε φίλη» ] τί περισσὰ Φρονεῖο » 

Εἰ μὴ µέλλεις 
Σεμνύνεσθαι παρ᾽ ὁμοίοις. 

Ίος οἳ ππὶπῃς Ῥίασετ, Πο ἀῑδρμοεδίε, ορίπος, ΠἩοπιθεςΏπῃ Φίλε θυμὲ» Ὁ 
ΊΠπεοσηίαὲ αΠϊδηιε αἀλίοίταπα» ἴπ Πῖς αριά «21ήεμάθι/η ΙΧ, Ρ. 38δ. Ε. Ε. 

αἰεί μ᾿ ὦ Φίλε οὐ µε τανύπτερος ὡς ὅμα πορφυρίι. «4ἱεπεί, οπῖα5 αα 
ουαθάαπα Ἠΐ5 οἶῖπι αἆ αν πορφυρίθος ΠΟΠΙΕΩ Ππππαπάμπι Ῥιασβχα πορῖς 
Ῥετίετίπτ, νετρα {δα 5ιιδρίςοΓ: 

5 2 ] , Ἶρεις µ» ὦ Φίλε θυμὲ» τανύπτερος ὡς ὕκα πορφυρίο. 

«4Πήπε πηὲν ο[[έγα 1ο. δἱ ο ας εχ{εησές ῥογβ/γγὴς ενοίαε {π α[πίή. 
Οιιαπι ἀθάετατ (0115 Ῥ. 433. ΝνΟςΕΠΙ ΠΟΠ (ΟΠ0εςαπ1 περώτερον [ κάλ- 

λος } αἁπιὶςίτ Ὀ4η. ἵπ ν. 3ῦ5. αἷα τη ρυῖτ σγπείο νῖτ Έατ. Ίδια δηΠῖ 1ῃ 
(αἱομί Ῥτοίτερι. Ρ. 3» 9» (0/ῤογ οὐ {ου ο{1ήέ6 5621» (14147 ενᾶ- 

Τη: 



ΙΝ ΕΠΑΟΜΕΝΤΑ ΡΚΑΜΑΤΙΟΜ ΙΝΟΕΙΤΟΝ, 949 

Α Πὸ ἐλία, τῷ γήρα λοιδοροῦνται» {5ὶα Ιερεπάιπι ΠΟΏ λοιδοροῦντας ) δέον 
ἑαυτοῖς, καὶ τὸν Εὐρπίδην ἔταινοῦσι λέγοντα», οὐ γὰρ ἀφελὲς εἶναι περαιτέ- 
βω τὸ κώλλος ἢ µέσω λαβεῖν, Ἠϊπς ἵδτα πημὶ νἱάεπτατ {μγέριάής: 

οὐ γάρ ἔστι ἀσφαλὲς, 
Περαιτέρω τὸ κώλλος ἢ µέσως λαρεῖν. 

Ώς ἆθ πχοτε Ἰοᾳπαταπ: 5εηςι5 εγῖτ» 10Η εὔε ΓΗ 14 ΟΥΘΙΗ δέ ΗΠεγε, 
«οῤ Ίογγια ῥγσε Φιοἱάαμὴς πἰπιές επεε]ίᾳε: πϊταβπθ νοχ ει Εὐπρίάεα: 
µέσως Ἱερίτας ἵπ εἰμς Πες. ν. 1199. Απάτοπι. Υ. 873, Ἠετο. Υ. 58. ἢ ὃν 
µέσω νε] ωέσον 3εη;ε «ΟΠΙΠΙΟάµΠ 655εῖ: μέσον κώλλος 6ὔ5ει 1ηεαία ]όγ]α, 
5ευ 1εά{οογ]ς ῥι]εγζέμάο: Περαιτέρω. 1ὰ εδ πλέον, Ἱερῖτατ π Σγήρ. Ῥποεῃ. 
1675, Απάτοπι. 479», Ιρηϊῖρ. Ία Ταυτ. 547. Τζας)ά. Ρ. 216, 17. οὐδὲν 
( δεινὸν ) ὅ, τι οὐ ξυνέβη, καὶ ἔτι περαιτέρω», εἰηοίώ [μόγε» εί ἄ]ίω ὤμῃ- 

ὮῬ ῥ]ίως, δα ]μνημς. Ἡαθει εἲ ἵπ Τταςβίη, ν. 6σό. δοβῥος[ος. 
δοβἠοεδ ε556 νεϊςιι5» 4ος ἀεάῖτ Άῶψπες. ατ Ευτίρίάεος, ν5. 492-455. 

γοοῖο πποπιῖτ {εαιλίμςς ποῦ απἰπιαάνεττεται «Φοββοεὲ 4οφια ττἶθητος 
α. Π/ωίαγεβο Τ. 1 Ῥ. 89. Α. υδί Φιλε γὰρ, Ἰπαιμίτ ὁ τοιοῦτος, κα" 
τὰ τὸν Σοφοκλέα, 

[ Φιλεῖ δὲ πολλὴν ] γλὠώσταν ἐκχέας µάτην 
"Ακων ἀκούειν οὓς ἑκὼν εἴπῃ λόγους. 

συαπα Ἰαοτίοποπα Ρργαοτη[ϊςσαπῃ «Σοδώεσησε, οὓς ἑκὼν εἶτεν κακῶς., Ἠϊςὶ Υ6Ι1ΠΗ 
5εναδσει (/2ηεῃς «4ῑέχ. Ῥαεάας. Ἡ», Ῥ. 181. 185 --- Φιλεῖ --- 

"Ακων ἀκούεμο ἅπερ ἑκὼν εἶπεν κακῶς. 

Ὁ Ριαεϊνίτ ἵ Πΐς Πεοίρόμς Ἔ. ». Ἡ. ν. 721. --- 4{γάος Τ. πΠτ, ρ.7α6, 
ς ω. }» Ἂ . -- » α) - 3 ΄, 

ὁποῖ ἄττ᾽ ἂν εἴποις» τοιαῦτ᾽ ἂν ἀκούσεσθαι (Τιες. τοιαῦτ᾽ ἀντακούσεσθαι" 
ει νἷἀ. [ο χι, 9.) χρὴ προσδοκᾶν. Ευτρίάσα, δει ήεμαπμὶ οἱπ]α, 
Τεγεπέίο (Απάτ. Σ», 1ν, 17.) ποπ Ἰσποῖα ἴπετο 5οι]ρεητί, 

δὲ 210 ῥεγροί (σε Φος ἀἰσθίό» ἔα σφ11ά6 0 Υο] ο ήον, 

11 6 Αν 



οσο 1. 6, ν. ὈΙΑΤΗΕΙΡΕς ΟΑΡΟΤΧΧΙΙΙ, 

»οοκλ2κ22ος2οςκκλοοςς κκ λκλελκ «λλες» κ««λ.ος Α 

κ. μα μα ΠΠ ΕΥΓΤ 

Ώε εἰοποπίαε αβαδα {η Λίσα Περιυβ]ίσα, 

{ιγρίᾶες ΠιογΗΠ. εταί παρΙσίε;. {.οφμεπείά ου ιπὶ «41επίς 
{ο ογαϊογε» ναἰμεγίηέ. ἰίαπι αἰ[όὲ ἐπ (ἀγαεοία [11155 περίθυ- 
ἔσηι. -«4διισια εἰοφμεπίίαε (ἰοθγοπί αρπείι εἰ Οωὐπεμίβαπο, 
δδοιάωηι ἐἶ]ο» εἰίαπι «41Λεπα» ρεγαἱαΠ. ο ἀεπιασοσίς αἰφις 
ογαἰογίόις «ἰσρωίαίιτγ. ὉΌπΙΠΕΣ Δημαγωγοὺς 11956 ῥήτορας ΤΟΠ 
εοπίτα. Δημαγωγοῦ Ποπεδία ῥτέποίριέηι ἐπ οἰρίίαίε ψγΟΤΙΙΠΙ Ο1έπι 
αἀρειαίζο. ουδ ιγαείαία; ἔιροίάί Ἰωιο Μέι είς. Β 
{οδίεα δὲο ἀοὲ φιήοεπῳιο ΕΕΠΕΡΕΠέ ϱἱ «μιοιοάθοµπφιιο ΥΕΤΙΡ. 
αἰπίδ εἰίαπι αἀγε[ίσι[οπεύας αεσίςπαίἓν (ογγωρέέ Ιπορίόις 1ὲ- 
7παβοβῖ ρεσνιγιέ Γμέγιπιί αἀιζαίογέδ, ογπαίθ εἰἰοθπίου δρδείοδαν 
Σγρίά6δ 11ο εἰ αὀωσμηι «αγιπαί εἰθημεπίίαρ. 4 ἀεπιασοσίς 
εεφεγδί ῥήτορες, ἐπ ἐγιδμπαλίόις ΦοΠογΙΟ αεοιιδαίογ6δ εί Ἰια[ο-- 
771 ραέτοπ , [ζαρεγία νεγδογιὔῃ οὐδοιγαπίθς ογπαηελέές, 41λε- 
115 ψεῃπα[ες. (Ἠοτοεπαγὲῖ ραίγοπὲς εκεπερ{ο 5µο ργαείνέ «{π- 
41ΡΛΟΠ. (δουγαίο 11Πβεὲ «4γἰδίορῃαπες ἐπάίβμα. ἴπ /ιοῦ οἴίαριγα- 
ὀμίας {υγρά φμαεάαηι, ει νΙπαἑοαίιγ ον (/επιοπίο αἰο- 
Ζ11. Εὐγλωσσίω αάφεγδαγξιῶγι 1 /0γο νεῖ φμοπιοάοοι ποιο Νικάν 
ειιὲ οοπίγαγἰήι ἠττάσθαι. Ἑὔγλωσσος  εὐεπὴς, εὐέπεια. 

ον εχειπρ]Ηπη 5εαιης , ἴδί]ας ἴαπι αοίαῖς. οοΊγήρτος οἴνίηπι ο 
5ιιοζΠ1 πιοτες ειπεπάατα σιάῖτ ᾖωγῤίάος, ἄξιος ὡς ἆληθῶς Σωκρῶτι- 
κῆς διατρι(θῆς» ἃῖ νετο (Πεμεμιῖ ἀῑείτατ «ῑεν. ἵαπ Ῥτοπεριτ. Ρ. ός. τα. 

5ἱ ΡΓαβδίαγε Ποπ -αἆεο Ροτιῖτ, [πεστο ΤαΙπΈΏ «οπατας 65ε, αιιοά Ῥοδταπι 
ἄεσετε ἀῑεῖτ «{σαίπομ ἵπ «4γἰκοβἠ. Ἐαη. ν. Ἰοήι. Ῥτο ἱςῆῃ αενὶ Ἱ- 
εεπτῖα ππα]ος εἶνες ποπηϊπατίπι ἱπδεσταραιΙ «4γἰκορβὄώπες, «αυοταπιάαπι 
ειἶαϊῃ ορΏπιογή!α Ἱπτίσογ ππα[εάϊςρηεϊσδίπας.  ἨΠππιαπίταϊί5 οπαῃς. ὅω- 
αἱρίάες 518 Πεχοῖεῖς ρετεοπῖ5» απεϊηαῖς «εττα» γυἱῖα οἰνῖττῖς Αιτῖσας Ρρ]ι- 
τίπια πιοᾶςεςῖε ποτανῖτ» πιῄ]απη Εοφιευτίή5, οἰαίπ Ὀοπίς οἰνίρις ει εἳ- 
ν]ταυ Ῥεγπίςϊοσυιή εἰοφπεπτίας τά Ώηῃ, Ὑππ οππαῖς ἀῑσεπάί Ποτοπ- 
το Βερηρ]ῆσα τεδας οπηίθα5 Ῥαεπα αΠτεροπεραπς ΑτΠοπίσησες, απίαπα 
Ί]α Ῥο]ετεπτ., οπιπῖ Ποποτῖ 6οποτο οὐππυ]ηδαπες τἩτ πηπῖπιο πηπταπάπα 
οἷτ, Δι]μειῖς» νἴσεπτε Πδεταίε, τος οἵαῖοτος επιπεπείδεῖΊπηος Ρργοάιϊδοο 

Ραε- - 



ΡΕ ΕΙ ΟΟΌΕΝΤΙΑΕ ΑπΌςῦ ΤΙΝ ΑΤΤΙΟΑ ΕΕΡ, οςψι 

Α Ῥασπο πι]]ο οαττα ΑἴΠεΠοτΩπ απ Ρίαπῃ. απο ἵπ τοπ. ἀῑσηϊφείππα Ίοοτα 
ιο. παπι 1αδτί φεϊπϊ ἨΗϊςι, Άοπα, φεποῖς ῥεΙ]εως Βανεγομίμε. Ίτπ ποι- 
πι] (ναροῖαε οἰνίταίδυς {αου]ταιεπι Ίεπε ἀῑσεπάί πες Ῥτοβτετ Ἰϊςα- 
Όας ποαῖις «χείσσιε. «ΟτετεΠβίαπι Πας ἆς τε Ἰέσεπι, οΧρτοδαπι {γοα- 
5ο ΒραΤΙΙΠΟ. ΠΠεπποταϊ εΧ Αεαάεπιίςοζυπα φεπρις Ο/Η0ηβεΑΙ ει (Λ6- 
οπές δείς «ΕηρΙος ᾽Ἀντιῤῥ Η. περὶ ῥητοριμῆςι (9. 9ο, 91.) αἩο 
Πῦτο ρτοτπ]ε Ῥ]οίασιο δές, αὖπαε ἀῑεια Πιεταπὶ ἵπ αΏαδΗπι εἰοφίσῃ- 
τἶαο» Εοπαποτμπι οτἶαπ ἀἰδετεῖδοίμης αρηϊται, (οονοπὲ ει (11ου ]ά- 
20. (,οεγο ἂε ὉΒ. πο. 14, σμἱἆ εσὲ 1 ἐπ Ἱποαῖτ, «η; 
εἰοφωεμαίό, α ΠΙώΙΜγα σά «α)πέε οί --- εἰπίαήιν ἄά θομογιή 
Φ/{6 ῥέγΠΙεΙεΙ( Μο εοΠνεγ{εγε. Ίάεπι (ἱεεγο αραιά «{πμίζη. ήαγεεΙ- 
ἐἱ. κΧΣ», ο. 1ν., 111. αἷτ, ἆος βίας η Γώοεγο γἰάεΜέν μὲ 00076. 
ζ 4) Φηἱ ᾖγεΓίο Μ/άἱεϱ οὐ} αρίές Ὕποά ῥεεηὶά οογγΩΙΗΡέΓΕ ῥΥΗάΕ/Ι- 
Σ61Η 216:Η0 ᾖοίεκὲ» ελεεμάο ῥοίεσέ. Οππεομάπως Ἱ. Ο. Χαν 6. Γ δὲ ήδ 

Β αἲι, ἠ]ία ἀρεπάρ πια]έδα1 191 εΓΙέ  11ἱ -- Φος Αν αέῤεφηε γό- 
δις βῥεγπἰοἰοσίης εὐοφιεπί]α. Ὁπαςο βοτδίτ οαπι ἴη τοι Ρίατα (1ος ἡ11έδ- 
Φ648. ]]α Ῥ]εταφπα εοπστηπῖ Λιτὶῖς Ἠιῖας αετατῖς οΓατοΓίρΗ5, »ίνε Ρορι]ο 
ο]ά ςυαάστοπτ ἁἰδειαάετεπινα» 5εα 5οε]ετατῖ πορι]οπίοιας «αἴιςα5 ΟΓαΠτο5 

“ῬατγοςΙπαγεητΗσΣ απε ἵπποσσητας ἵπ ΙἸπαϊεῖο «εαρ]εῖ αΓεβδδοτεΠῖ, οπηπίρι5 
εεγτο πιοᾶϊς νοχαγεητ ΙπΙπισγίτος. Π]5 ΕΙ ίΗγ (νετρα 5υπτ Οηο- 
ἐ)/αΠΙ, } πο ῥάγεης, δε ΊΟνΕΥΟΙ, [ει] λῶΤεη) ἀ]οεπαέ, οοεἱῶΗ «ΟΕΙΕΓΙΗ 5 
οὔνοναη {ος 6. ᾖοσέείηῃ νε )έαὲς Ἱπναπῖδςο ἀῑοσπάα α5τ. ΝΙΠΙΙ Ἡο- 
τη ἵπ Ατζος ΟΓ4ΓΟΓΕ5 ἀῑχίτ (09γο. ΠΠ] αἆεο ΟµέποιΙζίαμήςς θὰ ἴαΠΘῃ 
ἨἴεΓαΙ6», εκ απ δας ἴδα «οπῇεῖίας. (1εέγο Ῥτο 1.. Ἐἶαεςο, ο, νά, 1ᾳ, 
Ἰπου]ε, φείως [ Οπαεεῖα | σα «φομ οβίδες», ἀππρογίου σἰογία [0,18 
ὧοςσ {πο Πῶίο εοεἰάέ, εγώ {1/Ηο(ΙέΓ ία ὤΏο ἰἱζεμίία οὐΟἱο/1/7. 
ὉοποίΙοππῃ τοπιογίτας οοπεἰοπαπΏθας α5ι ἱπιρησπάα: α αΠοτΙπῃ οτε Ρει- 
ἀεῦδαπτ ἴπ τΏσαῖγο Ποπιίπες ἱπιρετίτ, τεΤΗΠΙ δαἰτεπ ρα Ὀ[ίσανυιη ες. ἐσηα- 

ϱ 11416: αἴηπο Ἠϊπο πΙα]ογΙπῃ τορειῖτ οιἱρίποια Οπου). Ὀεσίαπι, οοἵκνΠ. 
Ρ. 5ο9ο, (νά ΦέάέΗς δεἰπηες ὤὐ ογαογ 15 εὐσο ϱΟΗΥΕΗΦΟΣ: «οἶνό {ία 
«εμέ εἰνλῶ{εΙΗ» ζιομάσηι 16 ΑΓ ΙΕΙΡΕΙΗ 1έμεγὲ ῥίαεραί, σοο- 
565 εἶο γέγες ϱ1λσάνογΓέηΙς ΙΣΟ εθ/εἰοΠΙΗΜΗ1Η. ὈΏε τεπιροτίριῖς οτἶαΠα 
γ]σεπιῖς αάμπο [ιείραθ]ίσεας ἀῑςϊ ροτηῖτ, αιιοά 5οτῖδῖτ ἆε τεσσπεϊοτίοις {1- 
114 ΧΧΧΙ:, Ὁ. 44 έε ΕΠΟ 15ἱ ἀεοΗμέ [ἐηραάε ϱΥοΙΙάε αἱ ῥ[εδειη ο0/)- 
ο σπάσπα: «ο σσεη!ς, οἴ η οη12145 Πἐδεγ]ς οἰνΙ{α{1ζιμ, {1 ῥ/4εοίρις 
41επίς, εΡὲ ον σεζο ῥ]ω γή Ρο] {είς {ῶνογε η) Ηἡ {ές μέν. Π]]ο [λα- 
ᾖεγο. εχ]πι]ο 5απε Υίτο Ἰαιάατας {7. Φεράρι, Ὠϊαίοδο ἆα (αθσοτι 
πηοτῖρας» {ἐησῶσι ῥγοπιέάς ο ῥΙεδεη; ερηοαΜάίαηι Ῥουίας τὰς τῶν δήκαγω- 
γών [π]δεα οεΏςεῖ, ΟΠΠ τὰς τῶν ῥήτόρων. Ἠος ἰάσείτοο ΠΙΓΟΓ, αἰιοά πα! 
Ἡαιοτ εχ ἴσίος ετίαπι ΗΡε]]ο. αά ἵἹαπο Ῥατιεπι Αιτῖσας Βεϊραδ]ίσαα ΠοἨ 
ἸπάΠΐσεπτες αττεπάἶ5δε ΠοπΠΙΠΕΠΙ πει ρβςο5 Γ1ησιιας ΤεΤΗΠΠΦΙ1ε (αταεσαΓΙ 
Ρετῖςἱδοπ]ηπα {1έηγ. ίεβΠαμη. οι οπιΏος ιἰάειΙ “Ῥήτορες Δι]επὶς 

' 11 ἃ εΓαΠξ 



ο532 1. 6. Ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕς οΑΡύΤ ΧΣΙΙΠ. 

εαπτ ὄνήμαγωγοὶν 5εἆ ΟΠΊΠεΣ δήμαγωγοὶ, πῖ εταητ, ἀἰοεδαηπταγ οτἶαπι ῥή- 
τορε. Ἑοοιε (εως Ν. Α. ΤΠ, ο. ΧΗΕ, ᾗς (αλ, (Ιπφπῖτ, αποπι 
ςεεοτατί «οερεςῖῖ ο/Λοσ/Λέμες)} «4ἱ/επῖς ογζῶέος {ῃ γόριθηεα ες 111 
δημαγωγοὺς αβρείίσμ. Ὀυ] ῥήτορες αἰαιοι ἔνδοξοι καὶ μεγώλοι. οπὶ πητε 
εἰαπιθεῖπε» αΜαπῃ ἴρ5ε αἆ τεπιρα [σα ασοεςδετίς, ΙΠΕΠΙΟΓΑΠΤΗΤ /)ύ10/16- 
"ἱ ἆε ΟοΥ. Ρ. 177. ΡΕΙΠΙΙ5 οοπιραΓεῖ Καλλίστρωτος ἐκεῖνος. ΒΗὶ ααϊάςπα 
Ῥουἱ «οπςἰΠαγί Ρορι]ασα υτί]τετ ἀἁπςεβαητ. εταπῖηης αἆςο ορτηῖ η τα- 
γωγοί". πες ΘΠΙΠΙ ΠαΙΗΓα 5ηᾶ ΠΟΠΙΕΠ 1]]ιά οάἱοσαπῃ ε5ε. ποά Ἠοποδία Ργῖ» 
Ἕναπα Γαΐς παΡποτηπα ἵπ οἰγίταε νἰσοσήπι αρρε[ατίος «ιά» 5αρίεητοτ Ρο- 
ρυ]ατες, πιοτίδας ποπάπα «οιτηρες» 5ρεεῖοσῖς ία ρταεβεεπί ρορη]ο 
Ρἰασεραῃπτ. Ταΐες Έπετε δοίοπ, ()}) ἸΜαάες, Ατίσιάε, ΤΠοεπήσο. 
ε]ε». Ρετίε]ες, αλ. Ῥορι]ατες. Πδάσπι» εξ ΕΠΑΙΟΓΕΣ» εἴ Ἱππρεταῖοτες ΟΡ- 
εγηϊ, προστώται τῆς πόλεως καὶ στρατηγοί. «απ ἵη τεπι Ἱερὶ ΡοτεγΙς 
Πτουγαίες Ῥ. 17ο. 6. 363. ο. Ὦ. «ΟΡ. (1δας Εάίοπε 5η Ρατίκίηα 
Λεπεμαι)) Ῥ. 949 ὃ- 805 31. «4εθεᾷμμες ϱ, Τϊπι. Ῥ.4, 93. Ἔας αἆ Β 
εχεπρίυσ βο]οπίς, Ατδίάας, Ρετῖς]ϊδ, {αὶτ αραιά Αιπεπίεηςες ῬμοσίοἨ, 

μα 

(τ) Εηβοῦς ἵπ (οπιοεάῖα αἰπάαπι 5πα (ἐν Δήμοις, πε 5πδρίςος 
οὗ πατιαῖα ϱ/ω/αγε/ο ἵπ Ῥοτίοε]α Ρ. 153. 5. «εοπξ. ᾖαῤοάέα 520 
ζᾳέὲ Ρ. 939. 49 ετο.) ΜΠαάεπι ετ Ῥετϊς]ειῃ εκεἰτασατ αὖ Ἱπίοτῖς. 
οπ{ ἱπιρεπίαπ αὈσορασεπῖ 5υή τεππροτῖς Ιπιρετατοτίρας: αἀο]εδεεητι- 
Ἠ5. Παχισίοςίς, αιήαε νίτητες Ππιρετατογία ΠΟΠ ἵπ Ίπεπτς Παδετοπς». 
5ο ἵπ Ῥεάιπη πια]]εο]5 τεροβίτα». Αά ἴδια «ἄγληίάσε Τ. ΠΠ, ρ. 374: 
τῶν Κωμιμῶ» τις ἔποίησε τέτταρας τῶν προστωτῶν ὠἀγεστῶτ ς' Ἠαος 

Ἱεσυπτατ ἵπ ολο] Ἰπεδ]τῖς, πας Έα. Ρεγὶ Βγηιαμρὲ δεομηάϊ 
ρετίπεῖσπεπη οιπαΏῖ ΒΙρΗοιμεσαπ], απαθαπς ἀἰρη]ρνίπηὶ Ῥοεεσεοσῖς 
τεσπα Ἠιππαπί(α5 εοπιπιηηὶσανίτ: Ἐὔπολις ἐποίησεν {ναστάντα τὸν ο 
Μιλτιάδην» καὶ ᾿Αριστείδην» καὶ Γέλωνα» (εοπῇρο. Σόλωνα) καὶ 

Περικλέα. ἓν τούτοις οὖν ἔνεισε θύο Φησὶ Περικλῆς καὶ Μιλτιάδης. 

λέγει δὲ Εὔπολις οὕτως» Καὶ μηκέτι ὤναξ ΝΙιλτιώδου καὶ Περικλεεξ» 
ἑώσα τ᾽ ̓ ἄρχειν μειράκια χωούµεα Ἐν τοῖσι σῶυροῖσιω ἕλκοντα τὴν 
στρατηγίαν. Εωβο)ς δἷς πΠὶ 5επἰρεπαί νἱάεητας νειδης: 

οσο, 

Καὶ μηκέτ”, ὦ ̓ ναξ Μιλτίαδες» καὶ Περίκλέες» 
᾿Εάσατ ἄρχειν μειράκια αιγούµεγα» 

Ἐν τοῖς σφυροῖς ἕλκοτα τὴν στρατηγίαν. 

Απ. 
εῃ- 



ΡΕ  ΕΙΟΦΌΕΝΤΙΑΕ, Ααποόςῦ ΙνΝ ΑΤΤΙΟΑ ΒΕΡ, οσα 

Α ραεο τοστοί αἰνίταιίς ρτιάσητίδεηης, Ῥε]]ο απίπαας ατ αιαάταρίπια γἱεῖ- 

φ] 

Όις5 ἀσθίσπατας5 Ἡπρεταῖου: γἱά. ΒΙωαγεβὲὶ ΕΠοεῖοη Ρ. 744. Ε. 7ᾷ5. ΔΑ. 
Τα] αραιά Εοππαπος Μ. Οατο» απο» ἴδοτε (62γοπε ἂε Όται. Πτς 6. 33 
ΠΕΊΊΟ αριά ῥορὴ [01401 ΕΙΜΟ ΗΗΕΙΔΟΥ δΕΠΩ{ΟΥ : ἱΐΜ1 [αε]ζο ος [πῃ- 
Φεγαίογ. Νοϊατι ἀἰσηίδείπα γετρα 5ηητ ο/ομῇ αριιά Πἰορεμ. Γιαῦρζ.ι, 64 
τὸ θεῖον καὶ οἱ νσµοβέται οὐ καθ ἑωυτὰ δύνανται ὀνῆσαι τὰς πόλεις ο οἱ δὲ 
ἀεὶ τό πλῆθος ἄγοντες (αταῖῖε αἄεο σἱ δημαγωγο)) ὅπως ἂν γνώμης ἔχω- 
σι οὕτω δὴ καὶ τὸ θεῖον καὶ οἱ γόµοι» εὖ μὲν ἀγόντων», εἰσὶν ὠφέλιμοις 
κακῶς δὲ ἁγόντων» οὐδὲν ὠφελοῦσιν. ἀῑοι  νοετατεηι Αιτῖζα ἀθπιοῃειτας 
Πἰδτοσία: 5α]στατεθ αΏτο» Ῥοσί Πποτῖοπι Ῥεγίε]ί5 πιβΙ] απηρ]ς οἰνῖταϊ Ῥτο- 
ἔπετο ο/ομὴ Ίερεδ, πηταπάατΠ΄ Ἱεραπι Ισίάίπε αιἲπε ἀεπιασοσος ασίὶ-- 
τοῦας, πιοτιηας . ἀεριανατίοπε ἵπ οοπῖειρτΙοΠ6ΠΙ αἀάμεταο. Ποποδῖαπι 
οἰίπι Ῥοποταία οἰνίαπ αὐρε]]ατίοπαια {5ο δηµαγωγοῦ ἹποηδίταὮτ γε. 
«ἀπίοβρήαμὴ εκ. Εαπῖτ. ἴσα ν. τοι. 

Ἡ οδηµαγωγία γὰρ' οὐ. πρὸς μουσικοῦ 
᾿Ετ᾽ ἔστὶν ἀνθρὸς» οὐδὲ χρηστοῦ τοὺς τρόπους” 

οἶῖπι. 

ΡΕΗΣΙΙΏ ατοίττος οχργορδίςσο πιο Οοπιῖοί Ῥαϊ]α. 5αροτίαςΣ 6 νετοῖς 
τηῖης ΠΠπνΙάϊο»ί5 ττρο νἱπαπι οὐνο]νίσδο ποια Οοπισο» ἆπιπ 
µειρόκια ἀῑχῖτ κωούµενα" 1ο 8εη5α ἔγ{ρίάὶς Νασατεας αραιά «4γ1-' 
«/{οβα ΠΕΙ, ἐκίνει ᾿Αδελ{ὸ: --- τὴν ὁμομητρίων 2δελφήν. Εεδρεχὶδ- 
«ο πμ] νἰάετας 1π. Πὶς ἤωβοῖ «{γειιοςαί ΤτοεΠαῖςο»» 

Οὐ Φιλέω µέγαν στρατηγὸν, οὐδὲ διαπεπλιγµένον » 
Οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον» οὐδ᾽ ὑτεξυρημένον» 
᾿᾽Αλλά µοι μικρός τις εἴην καὶ περὶ κνήµας Ἰδεῖν 
“Ῥοικὸς, ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσὶ» κάρδίης λέω. 

Ἠαος ποδρῖς «4γολζοςβ} «οτνανηττ ]λίος γε. ΟΥ. 33, Ρ. 39ο. ες 
(ἱεπας ἵπ Πβροςγαι. Ἔ. Υ. Ρ. 63ο. 36. οἳ 6185. δ. απῖδις Γος- 
παπα Ἰπαϊάϊτ ττοςμαϊςοτιπι 1). ΓΠεποίως Ἔιοσι. Τήεοεγ. 6. δ» Ῥ. 323. 
ἵη ππα νοςε ετγαπῖεπι εοιτὶρῖτ Τ. ΕΠΗ. ἵπ Πεγεβ. Ἐ. 1, Ρ. 95ο. 

: Ἠϊ απτοπί Γῤο[ίάΐς νειδας Γεσοιίῤῥρο ππῇ νιάεπτας οὐνειδατί, 5ει 
αιϊευπαιτε οταίοπεπι ἴπτετ ᾖ)εος/ήοηοαν φετὶρδίτ ἆε ΠΔΙΟΠεΣο, 
εὔπι Ἠπες ἵπ ]τίπιά 5ογῖθετει οἵατῖοπε Ρ. 53» 3. 53, εἴπερ ὑμεῖς 
τὸν Ἐγκέφαλον ἓν τοῖς κροτάφοις καὶ μὴ ἐν ταῖς πτέρναις κατᾶ- 
πεπατηµένον Φορεῖτε. ἆε απϊδης, {ομσίμο αποαπε ττασταί5» δεςῖ.- 
8. 1, Γεγμοβεμὶ Ῥ. 994. «. Ώομμαεο ἵπ Πεπιοδίή. Ῥ. 741 75 
ἀῑοῖ Ῥοδδεμτ, απο [ίμ5. 6556 ]οοὶ πος γἱάστεΏτΗΓ. 
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Φσή {. ο. Ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡΟΤΧΧΙΠΤΠΙ. 

οἶίπα Ίτβαιο Πιεγατ.  Ῥοπϊε]ε, Ὀοηΐς οππίρις Ἰάμάατας, δήµαγωγὸς Ἰνο- Α 
εγαε Ρ. 184. 9. Ρ/ήπεερς ἴ]]ε εκ ἰ1) ῥαδΙίοί, ἀῑεῖτι ἄγων τὴν πολιτείαν 
Τήυο)Α]άὲ Ρ. 8ο 11. Γαγεᾷο ἵπ Ἰχιεῖα Ρ. 624. Ῥ. ἀπό τε ἀρετῆς καὶ 
λέγευ δυιάµεως τὴν πόλιν ἄγων. Επαιος ῥήτοροε καὶ δημαγωγοῦ Ἱερὶ 
Ροτετίτ αριά {ο)/εεεῦ Τνν 94. 

Μοιΐθας πηυτατί5, τς οταητ Ῥομίς οεἰνῖοας Ιηνίςὶ Ρἰεγίαμε απ πιαἰα ΤεΙ]- 

ρυρ]ίσαπι σετεῦαπε» ἀεριῖτ οτῖαπι οάΐροδηπι Πε ΠΟΠΙΕΠ. Δημαγωγῶν. δις 

ΤΑΠΙΘΠ ΟΙΗ655 »ἶνα Ῥεπα ταιη. αἁππΙξιαΓσῃῖς 5ου. 1ηαίε» ἀἰσεβαπίιτ Αις- 

ηἱ., αἱ νειρα {αείεραπτ ἵπ εοπείοπα ρορυ]1» οἱ λέγ.ντες 4ειΠοσΕΠΙν οἱ 
λέγοντες ἐν τῷ ὁήμῳ Ιφοίσε, απὶ ἆθεπετα «οπάεῦαπι». αὐἱ Γοεά5, Ρε]- 
191 Ῥασσπι νεὶ ουαάεραπι νεὶ ἀῑδιμαάεσαπι: «αἰίαις αάεο ἵπ ΠΙνεδΙηὰ 
ῬειςοΏΒ!ῃ  σοιεῦαηῖ συμβούλων», Ἡὶ ἀἰομητις 5α6ρε {λἠπαγεᾖο ο. Ώεπῃ., 
Ῥ. 909 33. Ρ. 1095 365 99. Ἠπρετί νοἰεῦαητ ρορυίατε»» ετ οομ( αγ ές 
ἀῑοί αππαθαητ ετ ῥάΙΟΠὲ εἶνλήν προστάται» «γοβή. Εἱρ. ν. 608. Ἔκει 

ν. 176. Τήμς)4. νΗΙ, ο. 65. Ὁτὶ σοιεδατ τεπιριθ]ίσαπι» λέγων καὶ Β 
γράφων Πεπιονέεμὲ ἆς «ο. Ρ. 159: Δ. 151 Ρ]ωίαγεβο ἵπ Ῥμοσίοπε Ρ. 
Ζ:µ. Ε. 751. Δ.΄ εδ γράφων ψηφίσματα" ἵπ Αἱεῖο. ΡΙµΩΓεΛΙ Ρ. 5ο9. Β. 
ἔγροψε τῶν ῥήτόρων Δημόστρατος καὶ εἶπεν. υὺὶ ἆε 5ε (ας αἆ Αἱςί- 
Ὀϊαάεια Ῥ. 900. Ε. 

- 
Γνώμην ὁ), ἥ σε κατήγαγ᾽ ἐγὼ ταύτην ἓν ἅπασιν 

Εἶπον, καὶ γράψας τούργον ἔδρωσα τόδε. 

Οἱ λέγοντες καὶ τὰ ψηφίσµατω γρώφοντες «ἀεπιασορὶ 5υπτ αραιά «441εη, 
ΧΙΙ», Ρ. 535. ο. ἵῃπ γετρῖς Τήεορομρὶ, αὐΙ Ῥατεπα Ἡϊσιοίας ΡΠΙρρίσας 

ἀῑεαινϊτ πποῖδιις επαγτοπάἰς τῶν ᾿Αθήνησι δηµαγωγῶν» «4ἱΠεη. ἵν» Ῥ. 166. 
ϱ. ἵπ αἩα εοτῖο ῥᾳττο ροϊτπῖτ Ἰησεπίο Τήευρωηβων οὐδεφιί. Ὀρίαιε ὀηκα- 
γωγοὶ ἀῑειῖ» ἁϊσιητη οἳ ῥήτορες «5) δήµαγωγοὶῖ» [9οςγαὶ Ῥ. 195. Β. Όιια5 

Ρτοροπῖς ἴπ {16 εβίο εοπῖεοτητας (αγ. [οι Τουβίως Βππεπά, ΠΠ. Ρ. 9790 

απάτη. αἰτοιαπα Ίαπη ἀθάστατ /ο. ει) οης αἶτοτα νετεοτ πς Ῥτοῦατί ρο»- 6 

οἵτ. Ὦἱσμητας οἱ δήμάγωγοῦντες ῥήτορει» ὑεκὶο Ι1ΗῤΗΥ. Ῥ. 507. 5περεπίΙ- 
1ΠΟΓΟ »ἰπιρ]ίαῖτοτ ῥήτορες» -4Ρίορἠαηϊ, «ἄπᾶοείάπε, [οίσεν εετεῖδατες 

ἀἰςιιπτης οἵ πολιτευόµενοι 5ἶνε τὸ κομ- ναί τὰ πολιτικὰ νεὶ τὰ τῆς 

πόλεως πρώττοντες ' βοτὶροϊςοέ [)είας νἱάετατ Ῥ. 118. 1Ο. παρασκευάζε- 
ται τὰ. πολιτικά πρώττειυ καὶ ἤδη δημηορει «ΟΠΕ. 307» 15. 3999. 14. 
493» 6. ΠὈειιοιῇ. Ρ. 991. δ. 192. ομὶ Ρ. 144- ὃ. 1οή- Ιπηδυπτας πο- 
λιτεύεσθαι καὶ δημ ἡγορεῖ;. «πάοείάςς ο. Αἱεῖρ. Ῥ. 39. Α. στράατεύονται 

μὲν οἱ πρεσβύτεροι, ὀημηγοροῖσι δὲ οἱ γεώτεροι. (ή τὸν δημή- 
γόρον. ΤρηΏίεταϊος αάἠιησερατ 5ἲθῖ» τεδτο «Κοπορῦ, Ἕλλ. νΗ» Ρ. 944 94- 

Οὐπι δο/ομί Ίοσος πΙ] απηρ]ις ρτοΠείεραπτ, Πὶ ἀειπασοβὶ Ὀἰαπάα ΟΓ8- 

τἶοπα ἀθεἰρίοπεες πάπ]αραπτης Ροριίος γετο δονέ {ηβίγν. ᾿Αντιῤ Ἡ, 
6.41. ὁ ὀημαγωγὸς» Ιπαμῖτ, κακοδιδασκαλεῖ τοὺς πολλοὺς τὰ πεχαρισµένα 

λέγων» καὶ διαβολαις αὐτοὺς ἐξαλλοτριοῖ πρὸς τοὺς ἁβίστους. Έταναε η]ας 
δή- 



ΡΕ. ΕΙ.ΟΩΌΕΝΤΙΔΕ, ΔΡΌ5ῦ ΤΝ ΑΤΤΙΟΑ ΚΕΡ, .55 

Α δηµογωγίας τοπροεῖρας απτϊᾳυἱςιπιῖς Τμεσεο Ῥ οσο {απῃ Ρσβ6ΏΙΙΘΓΑΕ οχοππρ]απε 
- "Μεποσπεις Ρατεῖ βα5, πρῶτος (ὥς φασρ.) ἀνθρώτων ἐπιβέμενος τῷ 9η 1” 

γωγεῖν, καὶ πρὸς γάρι ὄχλω διαλέγεσθαι» πι φοηδῖτ Ρ/αγζγοῇ. ἵη Τῆεδεο 
Ῥ. 15. Β. -4γοβῥαπίς ετ Ότατοϊπια ἀῑεια ἆςᾳ ἁοπιασορῖ Ρτο[ετί Ρροδ5ςης 
Ρασίπια» 5εά πορῖτο πηπο 5αΠείετ Ιπςείτατο ἀῑχί5ο, Ριαεδογείπι Πΐ ΓΟΠΙΡΟ- 
τίρας5 ἀειπασοσο» αὐῖ Ρορα]ο Ῥ]ασστος, νΙπι οτπαῖο ἀῑςρπάί {η5οο Ποοθσσα- 
τῖαιῃ.  Όιας ςἱοί τος οοπΠἆσπιῖαπι 6ἵ νοσεπι ἀἆθβιῖςσςα σοπΠῖετιΓ /εουγίές 
αποπίπας α” τοπυραδ[σαπι βεςεδδογῖς Οπαι. αἆ ΡΠΙΗΡΡ. Ρ. 98. ο. πρὸς 
μὲν τὸ πολιτεύεσθαι πώντων ἀφυέστατος ἐγένομην τῶν πολιτῶν" οὔτε γὰρ 
Φωνὴν ἔσχον ἱκανὴν οὔτε τόλµαν εἴς. οἳ ἵαπ ῬαπαϊΏςῃ, Ῥ. 994. Ε. 1 ,εσῖ- 
τας ἵπ Οὐεεγοπὲς (ωτοπε Μα]. ο. ν» [ Αοεγαίες ] εμηι Πω, {ιο βα- 
Ῥόμαίἠεμαϊεις 1Π90ΣΙΡΗΏΥ: ΦΦΥΙΟ ἐὲ ΠΟΜασέΣΙΜΟ «Πο 5ο {ῤείεοο αεί». 
(ζ/ΟΠΕΠΑ νετο Ἆος ἵπ Ίοςο Ῥοδιή5δε» ποα αὐοά γυαἰσατ, δοά. ρομέῤ- 

εἶθκε «ο εξ, αποά ετ ἵπ ππο ζοά, Ῥαϊατίπο τερεγα ΕΠῆτ, Παιοδίτ Ἴδο- 
Ἑ ο-σίε «οππραταπΤΙ Ρρ. 905. Ε. Ίνεσαό νΟΧ ἴλΠΤΠΑ 5ΟΠΟΓΑ» ΥΘΓΗΠ 6[ο- 

πηπιοπτία τεφυἰγερατας ἴπ ἀειπαρόσο. αἷα ππα]Πτος νετοοταπι σ]οῦμ]ο ἰ 
Ἄμτος απίπιοδᾳαα αιάἰτοσαια Πησίπματει. «4γἱοβῆ. Εαΐς. Υ. οαδν: 

τὸν δύμον αἰ πρασποιοῦ» 
Ὑπογλυλαθων ῥήματίοις μαγειρικοῖς 
Τὰ ὃ’ ἄλλα σοι πρόσεστι δγµωγωγικὰ» 
Φωνὴ μιαρᾶ», Ὑέγονας κωκὰξ, ὦγοραῖος εἷ. 

ἵ Ἠπος ετ «επεεηα οἴπή]ία Οοπιῖσοτιπ ποπ Π]ροηιας απάϊοναης , -σιιος 
Ἠαδεύαητ ἀεερίατυϊ., Ἠσάεπι ἹἩταρατι Ῥορυ]ής. ἐπιθυμῶν προπήλακίζειν 
τεὺς ἐν ἀξιώματι καὶ συκοφαντεν’ πι ἄε Ηγρετοο]ο Ιοαποῃς ἵπ Αἱαϊδία- 
ἆς δοηδῖτ Ρ/ωήζγοΆ. Ῥ. 107. ΑΔ. ΒΕΠΡΕΓ αὐἴεπΙ Ῥορι]ο ἰπ εοπεῖοπο Ρία- 
εεδαπτ οἱ λέγω τέρποωτες ῥήτορες, Ἡτ (1εοπί ἀἴσαπειας ΤΗ άλάσο ΠΙ, ο. 4ος 
αυἱ τηδηῖτ 1ραῖς τὸ Ἑεὖ εἶπεν, ἵβδεπιετ ας τε Ῥροραίο ςοππποπάαβ!]ίς οτ 

Ο Ἱπιραάεπϊςείπια «οπΠάσπεία. «4{Πάοείάαε ἀῑεῖτατ Α]εϊρίαάες ποὺς μὲν λόγ-υς 
ὀημαγωγοῦ» τα δὲ ἔργα᾽ τυράννου Ταρέχων» {οοςγῶΐές Ότ. ἆς Ῥαπος ρ- 
1590. Ὁ. αὐτοίν Ἰπαιῆτ, πεποιήκατε τοὺς ῥήτορας μελετῶν καὶ Φιλοσοφεῖν 
οὐ τῷ μέλλοντα τῇ πόλει συνοίσειν, ἀλλ᾽ ὅπως ἀρέσκοντας ὑμῖν λόγους 
ἐεοῦσι. Ἠπες εε εἰπη]ία αιή Παραεπίτ ἵπ Πππιετατο», πο ἀπθίταδίτ ααἰάεπα. 
οπῖη 5αἱ τεππροσί5 ἀεπιασοσος» αἴαιο Ἠαπο Ατείσαε εἰνίτατί ΡεδίςΠῃ 5Ίθ6ρο- 
Ῥηπηςτο σας ἵη εχασοεᾶ]ϊς τεερεχειίτ Γωγ]ῤίάεςς νε]ατ ἵπ Πΐ. αὖαε [πεὶς 
Ἡσσυμδαια αἆ Ὀ]γδεεπι ἀϊσεπίεπι ἵπ Ἠες ν. 553: 

᾽Αχάριστον ὑμῶν σπέρμ’, ὅσοι δημηγόρουα 
Ζηλοῦτε τιαᾶς, μηδὲ γινώσκοισθέ μοι" 
Ο) τοὺς Φίλους βλάττοντες οὐ Φροντίζετε» 
Ἡ τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριω λέγήτε τε. 



οσ6 Γον. ΡΙΑΤΗΕΙΡΕΣ ὉλΛΡΟΤΧΧκΤΙ 

{σοι πιπςίαπ {παῖτ ἵπ Ότασε ΠΑΙΓΩΠΙΕΠΙ οι]ά ενεπειῖτ ἵπ Αγοΐνα ρορυ] Α. 

εοηποίοπε, Ῥοδι ΡΕΠΠυΠΠ οΑΙΟΙΕΠΙ Πίο γν. 99ο, 

ἀνίστωται 
Ανήρ τις ἀθυρόγλωσσος» Ἰσχύων θράσει, 
Θομύβω τε πίσυνος, κᾶμαθεῖ παῤῥησίᾳ» 
Πιθανὸς ἔτ ἀστοὺς (5ὶς 1.) περιβαλεῖν κακῷ τηι. 
«Ὅταν γὰρ ἠδὺς τοῖρ λόγοις» Φρονῶν κακῶς» 
Πείθη τὸ πλῆθος» τῇ πόλει κακὸν µέγα. 
Ὅσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀ, 
Κάν μὴ περαυτίκ᾽ αὖθίς εἶσὶ χρήσιμοι. 

Πΐ5 υ]τίπιϊς ηπ]ία «ρεςῖοςῖς ρταε[ετεηίες ΡορΏ]ο «οπιπεηάαϊος νο]μίε; ααπῃ- 

αυς 5Ἡρτα ἀῑχίσει Ότεριες ν. 77ο, 

Δεμὸν οἱ πολλοὶ» κακούργους ὅταν ἔχωσι προστάτας" 8 

συδ]ϊοῖΙτ Ῥγ]αάςς., 

᾽Αλλ᾽ ὅταν χρηστοὺς λάβωσι. χρηστὰ βουλεύουσ' ἀεί. 

ἵω Πῖς Οἶθοπαο ποπ Ππε[οτεπι «ΙεορΠοπτεπι ἀεππασοσιπα οὔνειδαίπι Ττα- 
σἶεο» αιιοά 5ηδρίσᾶτις Φοᾖοώσήες νετὶκϊπη]ε τεάάῖτ αποά εκ Γᾖἡοσβογο 
ποὺῖς πατταῖ» ΕΤΠΙΑΤΗΠΙ α ήοάογο «εί ΧΗΙ. 6. 53. πὈὶ ας Ἱοπιίπο 5οἰ- 
τἶοςο ποτατί5 α. κο] ησίο πηη]τα Ῥοδδεπε αάάΙ. "Ῥεγπίείοδαπη Ἠαπο οἶν]ταυξ 
Ριοηπάϊίαπι ποι ἁμοίτο απ τεδρεχετῖτ ἆππι ἴδτα 5οτίρεδαι 5υῦ Ῥ]αεάτας 

Ρει5οπα Τταρίεις Ποδῖες ἵπ ἩΠρρο]. ν. 486, 

Τοῦτ᾽ ἔσθ᾽ ὃ θνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας 
Δόμους τ) ἀτόλλυσ᾽» οἱ καλοὶ λίαν λόγοι. 
Οὐ γάρ τι τοῖσι ὡσὶ τερπνὰ δεῖ λέγεν, σ 
᾽Αλλ᾽ ἐξ ὅτου τις εὐκλεὴς γενήσεται. 

ΊΦΤΟΓΊΙΠ1 ΥοτευΙΠ] ]οςο: 5Η5ρίςοί ἵπ Ἐάῑίοπε ῥρτῖπια ἁταπιατῖ ]θᾳῖοδ, αἷος 
πορῖς αἀδετναν]τ έοδαεις: 

Φεῦ» Φεῦ» τὸ μὴ τὰ πρῶγματ᾽ ἀνθρώτοις ἔχειν 
Φωνὺνο ἵν ἤσαν μηδὲν οἱ δεινοὶ λέγει. 
Νζν δ᾽ εὐρόοισι στόµασι τἆλγβέστατα 
Κλέπτουσ»» ὥστε μὴ  δοκεῖν ἃ χρὴ δοκεῖ». 

αἰς ἴσιος νοΙ5ιΙ5 65ο σοτ]ρεπάος α1ὈΙ Ίαπ {ΠΗτ πιοΠΙΠ]ο 
Οιιο5 Ώαδει εχ αἷας Ατεπεῖαο ζούαέεης (πεί Ῥ. 9315. 5, ΡΙΟ λέ- 

γεν 5οἱδεπὰο λέγ᾽ εὖ» ἴπεῖ]ε φαπατί Ροτετυπῖ: 
ΆἉπλεῦε 



ΡΕ ἘΙ.ΟΟΌΕΝΤΙΑΕ ΑΡυςυ ΙΝ ΑΤΤΙΟΑ ΚΔΕΡ, ας 

“Απλοῦο ὁ μῦθος» μὴ λέγ᾽ εὖ᾽ τὸ γὰρ λέγειν 
Εὖ δειόν ἐστι» εἶ Φέροι τυὰ βλάβην. 

Ἠπς οτῖαπι 6ροςἴᾳοσο «σταπι γάειας ἵη Ττουδίπ ν. οόζ, σἷς, πὶ (ἱ]οι, 
οπιασ από 11: 

Πειθῶ διμφθερεῖ σε τῆςδ ἐπεὶ λέγει 
Καλώς κακοῦργος οὖσα. δεινὸν οὖν τόδε. 

Γαἱσατσ, ΙΠειθὼ διαφθείρουσα τῆς. ἵαπ Ῥαεελαῦης αππε ἀῑςῖε ἵη Ῥεπίιε. 
Ἔιτερία «οπνεπίπητ ἐπ πα]ος ἀεπιασοσος Λιιῖςο5 ν. οόδ. 

Σὺ ὃ) εὔτροχον μὲν γλὠσσαν ὧςο Φρονῶν ἔχεις» 
Ἐν τοῖς λόγοισι ὁ) οὐκ ἔνεισέ σοι Φρένες. 
Θρασὺς ὃὲ δυνατὸς» καὶ λέγειν οἶόοτ' ὦνὴρ 
Κακὸς πολίτης γίγνεται ο, νοῦν οὐκ ἔχων. 

ποσά ΠΙΣαΙαΠι Ίου πια]οτπΙ οἰνίαια σοπης εἶατας εχρῖηχίε αὐαπη 55 ρεί- 
5οπα ΤΠεῦαπϊ Ρταεςοπὶς ἵπ Ῥηρρ]εῖδης ν, 41οι εἵ 5εᾳᾳ. οἰνίταδ, ἰπηιῖς, 
4 ους πηίδδας Ππς γεπίο 

“Ενὸς πρὸς ὤνδρὸε, οὖκ ὄχλῳ κρατύνεται. 
Οὐδ' ἔστιν αὐτὴν ὅστις» ἐκχαυνῶν λόγοις. 
Τρὸς κέρδος Ἴδιον ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε στρέφει" 
Οὐόδ) αὐτίχ) ἠδὺς., καὶ διδοὺς πολλὴν χάρη» 
Εἰσαῦτις ἔβρλαψ᾽, εἶτω διαβολαῖς νέαις 
Κλέψας τὰ Ἱρόσθε σφώλματ’, ἐξέδυ δίκης. 

δια ποδῖς ταῖοπο ]οοῦπ1 αιηοπάανίτ ./εΥ. αγ κ]αμάη5, αἴισαν ἵαη Διῖοῖς 
αποαια ὁοβριογίδις εχετεϊταἰςδΙπΙ η ΟΓΙΕΙοΙ1. ΊατοΓα γΥαΓἴα5 ΠΟΠ Ῥοῖς- 
τς, ο Πΐδ, ἰπαιῖτ, νερας ἀεδοπίοίς Ἑατρίάςς, ιῦὈ Ραίσοπα Ρταεςοηί5 
Τπεδαπϊ, πιοτες ΠΠατοτη ετ δημαγωγῶν φυῖ τεπηροβῖς. 
Ἠϊ Ἠεπιασοσί «παρε Ῥοπος οἶνον ασσισαῦαπτ ἵπ Ιμαϊείο: 5οά ες 4 

ἀοπιασοςῖς ἀῑνοιςὶ ταὈη]ας» 5ἶνε ῥήτορεον, ἵαπ τΠηπαΗδας ἀοπιπαραπτα: 
πος αμοαια 66η! Ρο55ΙΟΓΙΠΙ οἰνίήπι ποτανίε Εωρήῤίάος, αἱ πα νἱ ἁἷ- 
σεπάϊ αιγρίτεν αὈιτοβαπτας αά ἰμάίσα οοΓΓΙΙΠΡΕΠάΟ5; δἶνε 1ρ5ῖ Ρτο 5ε 
νετρα Επείσπτες δοεἶετα 5ης δροοῖοδ ατσαπηεηις ἀθ[επάετεητ» 5ε ῥᾶ- 
τγοςἱπατοπίας ος. αι αιϊάεπι «5δεητ Ιπάἰσπϊ Ῥραϊτοεϊπίο: Πα 00611- 
1613 αἰζσηάο, Ἰποβο Πε Πε[αγΙμ ΙΠΙΡΙΙΗΗΦΗ6. ἄε[εμάεγε -- ῥαΠΙ1 εο” 
Φηο]άο, [οί εἰ ᾖηαη]ίζς., Ἰπάῖος (ἱεγοπε 4ε ΟΗ. Ἡν ο. 14. 1πϊρ- 
παρατης {ηγήρίάες, ἵπ5οητες η Ππάϊσίο τοῦῖος νεχατῖς ἰπδετίαια οἳ Ίεσος 
Ρετνειοῖς ἰπτεγργεταπιοπείς νἱο]ατὶ5 γεδήπο τγρὶδείηας οται]οπῖς ογπαπαεη(ῖς 
γε]ατὶ; ποῦ αἀάεθ» αιαπινὶς πος φἴοφὴε ποϊαειίτ, ῥΗ/ο) }οςβύμ]α βανὴ 

Κι γῤ6- 



ε.3 1, ο. Υ. ΡΙΑΤΠΙΡΕΣ ςΑΡΌΤΧΧΙΤΙ. 

ΦΡγαειεμά! νίές, πε Ἰοφυῖεας ΟΙώμάίσπις ἵπ Ἐπιτορ. , Υ. οοό, γεγδὴή- Α 
σ5 ἀεοογί Οὐνοὶνϊ αμ, αι Πογαε ΒΕΠΗ. Η» Ἐκ]. να, 4). ος 
απά [πεϊεβαητ ᾿Ονόμώτι περιπέττουσι τὴν µοχθηρίαν. ἵπ «4γἱκοβῇ. Ῥ]ατο ν. 
15ο. Ἀεά ἵπ Απεὶςος 19505. οταίογες ροιίμ5 εοησταΐς Τά [ομέὲ αριιἀ 910-- 
ΖάεΗ Ρ. 597. 54, τὰ δεμὰ καλλωτίζουσί τε καὶ ἔπισκιάξουσω ἑτέροις 
ὀνόμασω ετ ὁ. /οὔηής (65ος. Τ. ΠΕ, Ῥ. 97. Β. στωμυλία ῥήτόοων τοῖς 
κατευγλωττισµένοις λόγοι ὑποκλέπτουσα τὶν ἀλήθειαν. Ἶπ Ιαάϊείο 5α6ερε- 
ΈΗΠΙΟΓΟ» 

Κα) τὰν ἀλάθειαν τὸ δοκεῖν βιάζεται" 

αἶἶας 42ος φεπτοβτῖα ταερῖτες υἱπατα ἵπ δοῤο ές αἆ Γρ. Όνεει, ν. 
955 5ΊΠςΕΤΕ δοπἰρῖα Ρῥτοσίαϊ αἆ ν. 7δο. δεπῖραϊσεε π]Πὶ {άμαμάες νἰάετυτ., 

Τὸ ψεῦδος Ἰσχὺν τῆς ἀληθείᾳς ἔχει 
Ἐνίοτε µείζω» καὶ πιθανωτέραν ὄχλου. 

ποῦ. αποᾷ να]σατατ ἵω δεοδαεί Τιταϊο χι Ε]οτί]ες, περὶ ψεύδους" Τὸ τι- 
θωνὺν ἰσχὺν --- Ὠἰμαγεβις ο. Ώεπιοσῃ. Ρ. 97: 1» εἶτ᾽ οὐ δεινὸν ὅτι --- 
Ἴσχυσεν ἂν τὸ ψεῦδος τῆς ὠληθείας μᾶλλον. ν. 6» νῦν τὰ νόμιμα --- καὶ 
τὰ δίκαιω καὶ τἀληθή ἁσθενέστερα γενήσεται τῶν Δημοσθένους λόγων» καὶ 
Ἰσχύσει μᾶλλον τῆς ἀληθείας ἡὶ --- διαβολή: «ειολίπες ο. ΟτεδρΏ, ρ. 55. 
91. εὕρηνται κρείττονες λόγοι τῶν νόµων. Ῥ. 67. 5» ἀῑσίτις ἱρ5ί /λε108- 
26Ἠ6ς καλλίστοις ὀνόμασιν αἰσχίστας πρώξεις γράφω». 
«ΟΡ βεεἶετα ροτῖς[ἰαπείριῖς α παπι {αοῖ]α ΓΠπετῖπτ ραϊτοπῖ νεπα]ες Αιποίς, 

εχ ναηίς Παποτ «4γορῥασί ε Ὀαδίρυς ἀῑστίδ: νἱά. ν. τοῦ» εἴ 5εῃᾳ, 
Ἡθὶ 5ο σ]οτίατας "Αδµκος» 

Αἐρούμενον τοὺς ἥττονας λέγους ἔπειτα νηᾷγ. 

ἡ]ις ν. 441 ετ 5εαα. ταβι]ῖ5 Ιδῖς ἀἶσπαε Ἱεριπτας αἀρε[αιοπο Ῥ]υί 
νοιςις εδι 370: η 

Τὸ στόμ᾽ ἐπιβύσας χέρµασιν τῶν ἑητόρων.. 

1ο /σς ο. 1,εοεταῖεπ] Ρ. 167. 53. ἐκπέπληγμαι, που, μάλιστα ἐπὶ 
τοῖς --- μισθοῦ συνατολογουµένοις ἀεὶ τοῖς κρωοµένοι. (στετ ραιτοπῖς 
ποτοεπαγ]ίς οχοπηρ]πι ἴαπι Ῥτασεδιήτ «{Η1ῤήοῃ., ου]ᾳ5. απϊάεπι, τεστ Ρ//{ο- 
«{Γᾷίο, Ῥ. 490» (ο1]οί ππεππετιιπῖ ὧς δεμοῦ τὰ δικανικὰν καὶ λόγους µε- 
πὰ τοῦ δικαίου ἕυγκειµένους ὠτοδιδομένου πολλῶν χρημάτων αὐτοῖς µάλι- 
στα τοῖς κιδυνεύουσι. πες {πίτα ρορμ]ο 5Π5ρεοτάπ «4141ῤήομΙεΣι Γηϊςε διὰ, 
δέξαν δεµότητος. ααοὰ 5εδῖτ Τ4ργά. ναι. 9. 6δ. ενεπτις ἀοτιήτ. Π]αά 
πηϊπίπαα Ργοῖγίταπα 65, φποά ἴπ Ῥτουσπιίο Πρεοτηπι 4ε ες ορ. πατίας 
Ρ/ἡρέγσίης Ῥ. 483 ἴ. ορΗῖδτας παπα δας οεχε]ηςος Αιπεπὶς, ὡς ὡδίκῳ 
λέγω το ὃι-Αίου κρατοῦντας καὶ ἰσχύοντας παρὰ τὸ εὐθύ. Ἕοιηπε αίάεπι 
ΠΟΙΗΠΙ 5: απίά Ίᾳσατο Ατλοπίοηρίαπα «ατηςαάς αιάἰτο οεηςιετῖτ (ώμο οεἩ”. 

φο-ἳμ5. 9δεά ππεπάαςἰδείπια πιαἰενο]οητία Βωορδίαάϊ πι ἵα Ναδίρας τηλ 
αλ, 

Ω, 



Ρ8, ΕΙΟΟὕΕΝΤΙΑΕ ΑπΌςῦ ΙΝ ΑΤΤΙΟΑ ΕΙΡ. πο 

Α /Ρἱοβάπες πιββΙδΠΙπΙ ΦΟΕΙἴΕΠΙ ὉΠά οπηπίαπΙ Ἰπαχάπιο, α[επαῃ αὐ 
οτατοτῖϊς ατπῖδις. 15 οπίιδαο 5µπο Ποτις ἰηδτία αἆ ἱμάῖσες Ιπὶτίο {ο 
Αροϊορίας», εκ 116. Ἱπαπϊτ, ἄπιάλείί πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, οὐ μέν τοι --- 
κεκαλλιεπήμένους Ύε λόγους ὥσπερ οἱ τούτων» ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασι» 
οὐδὲ κεκοσµήμένους. 

ἣυπς ῥοπαπι μπρίάεα οπαεάαπι, «αὐΙδᾳς ππα]ο5 ΟΙ4ΤΟΓ65. Μαλλιεπου- 
µένους», 5ἵνε καλλιλεμτοῦντως, τεδρεχϊδε νἱάετας», δρεςίοδα Οτατίοηε ἴπ5 ας 
Ίεσες νιοίαηταε. η εἴις ἨΠεεπδα εππι 5οο]ετῖ 5ο Ῥο]γάοτας Ποπερίαπι 
«αιιδαπ ῥταστεκ!είας» Π]αππαπε νεο ογπαιἰδδίπιίς «οπιππεμάαγεταῖ» πά ἵν- 
ἀῑσεπι ἩΠεσυδρα ν. 1194, 

᾽Αγάµεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτὸ 
Τῶν πραγμάτων τὴν γλὠώσσαν ἰσχύειν πλέον» 
9, » η / 3 ἔδ / ευ ἔδι / ο 
Αλλ» είτε χρήστ΄ εθράσε» χβήστ ἔθει λέγειν 
 Ἂ 5 - 5, 

Ῥ Εἴτ᾽ αὖ πονηρὰ» τοὺς λόγους εἶναι σαθροὺς» 
Καὶ μὴ δύνασθαι τᾶδιν εὖ λέγειν ποτε. 
Σοφοὶ μὲν οὖν εἶσ᾽ οἱ τάδ ἠκριβωκότες ο 
Αλλ᾽ οὐ δύναωτ᾽ ἂν διὰ τέλους εἶναι Φοφόή. 

]ῶππΊπ οἲς ναι οχ]]δοι Οοᾱ, 5. Τ,οἷά. 5η επτεΠΙ 1491 (σα, ᾖ2ηᾳ.) 
9) (οἁ1εῖρις αὈαςδοῖ. Ποπιο» οΓεάο» ΤεαιΙΓεΓοῖ. 

Λά Ετεος]ῖ5 ἱπρίαπῃ οτατἴθΏσΙη 5υἱ ππυπεγίς ΠΊΘΙΠΟΙ ΌΠοίυς ἵη Ρ]ορηίδαε 

ο. 55322 . γη» Ν η , 1} 
ν Οὐ» εὖ λέγει χρὴ μὴ Ἰπὸ τοῖς ἔργοις παλοῖς » 
[ » ΔΝ Ες κ] Ν -- ΄. ΄ 

Οὐ γὰρ καλὸὺν τοῦτ᾽ ἀλλὰ τῇ δίκη πικρόν. 

Τα Ίοης 5επεκ ν. 639. 

ο Οἶμοι κωκούργους ἄνδρας ὧς ἀεὶ στυγῶν 
ο / / ον - Ο)» συντιθέντες τᾶδικ, εἶτα μηχαναῖς 

ζοσμοῖῦσι. 

δμαπι» τς 5α6ρε, φεπῖοητῖαιη Σγγρόος Μεάεαε αἰριτ, ἴπ Μεά, ν, 579, 

ΤΗ πολλὰ πολλοῖς εἷμι διάφορος βροτῶν ' 
Ἐμοὶν γὸρ ὅστιςο ἄδικος ὢν, σοφὸς λέγειν 

/ ΄ ΄ 3 / 

Πέφυκε» πλείστην ὅημίαν ὀφλισκάνει. 
Γλώσση γὰρ αὐχῶν τᾷδι᾽ εὖ περιστελεῦ 
- ” ο ο ι / Τολμᾶ πανουργεῖν. ἔστι ὃ) οὐκ ἄγαν σοφός. 

Ίαες αι Ἰασετῖε ποι ἀπρίτατυτηπι οοπβάο» οπία οἵπε {ηγ{ῤίάλς οκ ροί- 
ἀἶτο ἁταππατο ΝΕΙΣΗ52 4ο εκ. Ττηροςάία οεινανίτ (εΠέΠΡ «άῑον, ΒΙΤΟΒΙ.1, 

Κκο ρ. 



ούο ἓ 6. δι ΡΙΑΤΑΤΡΕΣ σΑΡΟτΤ ΣΧ 

Ῥ. 440» 3415 4Ἡοδαπε (γοΜἱμς τπτ Ἱποετιῖ Ττασϊοϊ ροσηήτ ἵπ Εκεετρᾶ8. δῖς ΑΔ. 
νοισας ἰδιὶ εσυπτης αρυά 6/εεπίειι ΠΙπΗΣ επιεπάατε 5οΠρι: ή 

70 ποαῖ, γένοιντ’ ἂν εὖ λεγόμενοι οἱ λόγοι 
Ψευδεῖς. ἐπῶν δὲ κώλλεσιω νικῴεν ἂν 
'Τάληθές ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο τάκριβέστατονο 
Αλλ᾽ ἡ Φύσις καὶ τοὐρθόν. ὃς δ) εὐγλωσσίαν. 

ἓ Εἰ καὶ σοφὸς μὲν, ἀλλά γε τὰ πρώγµατα. 
Κρείσσω νομίζω τῶν λόγων ἀεί ποτε. 

ΈΙΠΠΟΓΙΙΑ ΥαυςΗη ἁοτοτίοτεπι νη]σατα Ἱδοτίοπεπι ἀεάῖτ (οίίμς, νεταπι, 

Ἡτ απΡΙτΓΟΓ» απῖ Υείαε ργοχίππαπι ἠ{αγκζμάμε ἵπ Εγίρ. διρρ]. Υ. 1ο 

Ώαπι νίαπα ατυίττος ΠυωπιαΏίβδπη μπ. πας Ἀαπς ετῖαπι ΡΓας]ατυσασα 

Ὦ παῖ, γένοιντ’ ἂν οἱ λελεγµένοι λόγοι Ρ 
Ψευδεῖς " 

Ῥτοριε Ἠαες Εωγήῤίώὼς ἵπ' 5αρρ]. ν. 233» Ἐμοὶ λόγοι μὲν» μῆτερ» οἱ λε- 
λεγµένοι Ὀρθῶς ἔχουσ᾽ 1ρηΐς. ἵπ Αυἱ. ν. 499. Οἵδ' αὖ διάφοροι τῶν πά-- 
ρος λελεγμένων ἸΝ]ύθων. εἴςο. --- Ὀλάπια τοετο εοηφτϊταϊτ, 3ητο (γοΡΙάη» 

γδαγρῆρ» σα 
Ἱ 3 αν. Ἀ Δ / 

αλλ εγω τα πράγματα 
Κρείσσω νοµίζω τῶν λόγων ἀεί ποτε- 

Ἡπ Ῥαπο φοπτοπείαπι-Τή ης) σεν τα» ς: 67. Γ ἔργων Ἰ ὦἀγαθῶν μὲν ὄντων» βρά- 
χεία ἡ ἐπαγγελία ἄρκει ἁμαρτανομένων ὁὲ λόγοι ἔπεσι κοσµηθέντες προχα” 
λύμματα γίγνονται. ἀλλ᾽ ἣν ἡγεμόνεε ετο. ---ἡσσόν τις ἐπ᾽ ἀδίκοις ἔργοις ἀξ- 
γους καλοὺς ζητήσει. Όε ατπας ΛεΠὶ]]15 Ιπάϊεαταγος ἴαδει Λ]αχ «42Η Λεπές 
Ῥ. 181. 58: κὺ εἷς τοὺς λόγους σηοτεῖνο περὶ ἀρετῆς κρίνοντας» ἀλλ᾽ εἰς τᾶ 
ἔργα μᾶλλον. (τᾶργα σκοπεῖ οῤήοε]ες.) εἴ Ῥα]απεάςς: σογρίσε Ῥ. 191: 
18. Πίο Ο0ήγ5. Ο0. Ιικίκ, Ρ. 629. Α. ἄτοπον, ἱπηπῖτ, ἀπὸ (δὶς 5εΓῬεη- 

ἆμπῃ ρτο ὑπὸ) τῶν λόγων μᾶλλον» οὓς λέγοι τίς» ἣ ἀπὸ τῶν ἔργων εἰδένφι 
καὶ τεκµαίρεσθαι τὸν ἑκώστου βίον. 

5οά Ίη Ιδίς Εωγίρίώςς νειδίθας νἰτῖοσα, 

ὃς ὁ εὐχλωσσίαν 
Εἶ καὶ σοφὸς μὲν 

πηῖημς αττεπάεητὶ νἱάετ]. Ροτετῖε ταοῖα (0Η 54Ώ355ε, ςοτιἰρεπάο» 

ὃς ὃ᾽ εὐγλωσσίαν 
2Ασκεῖ. σοφὺς μὲν - .” 

αἱ αιἰάεπι νοτδί πονοτῖτ ὠσκεῖν Ἠδυπι ο πιοπήησεῖτς {ποογαιής εσσε Ρητα- 
51η». 



ΡΕ, ΒΙ.ΟΟΌΠΝΤΙΑΕ ΑαβΌςῦυ ΙΝ ΑΤΤΙσΑ ΒΡΡ. σοι 

Ἀ οἱ, τὴν δευότητα τὴν ἐν λόγοιο ἀσκεῖν. 659 Ταπιοῃ ἶαπι ἁπάμπι ΡίαΠο πηϊλῖ 
«Ῥειοα»ί» η νἱεατί5 εὐγλωσσίαν εἰ καὶ Ἰατοτο γοςς» 5ίποστα», εὐγλωσσίω »ι- 
υκῷ αἴηιε α4εο Εγῤρίάεηι Πίος δερΣίδος : 

ὃς ὃ) εὐγλωσσία 
Νικώ, σοφὸς μὲν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τὰ πρώγµατα- 
Κρείσσω νομίζω τῶν λόγων ἄεί ποτε. 

{μὲ [αεμμάία ἀἰοεμαἡ νἠρέος εδ 1 ἡμαλοίος. ως. ία (μἱπεη2 εἰ ῥοΡ/, 
εσὲς σοά αεί νεγδὲ 5ΕΙΡΕΓ εφιάεῃ «ΠΙέβομεπάίώ ἐώίζο. 
Οἱ φεπτεηε!5 Ιπάϊσπι Ποεταδατατ οτἶαπα η Εουο Νικάν» οί οαίδα. σπἆθ- 

ὃατ ἀῑοσβατης ἠστασθαι. οῖρεετατ [δάεμδ, ΏΟΠ αὐπα νι]σαητας ἵπ οἶας 
Οτατ. 4ᾳ Ασπίας Παετεί. Ρ. 86, 3, τὸν μὲν νικᾶσθωι, τὸν ὁὲ ἠττᾶν ΩΙΙΟΓΙΙ 
που ἴ]]ῖ5 πο δίταταη α]άθια; 5εὰ 5εγῖρδογατ, τὸν μὲν.ἠττᾶσθαι. τὲν δὲ ν, κῶν- 
αυ οά ΠαΓΗΠά ΓΕΓΙΠΙ 5εἶεηῖες ΥΕΓΗΠΙ ο55ο ΕΑΙΟΡΙΠΙΙΣΣ ας πως σοιηπιόἁς: 

Ώ. ἀειποηνιτατί ποπ. Ροτεςτ» αδὶ 5αήεῖεηε Βτίρίάθα αυαεάαπι οηοπάατίοηί γοτ- 
55 Ετίριάεϊ Ππιπαηάαε. ἴπ Ότεςιε Ἱεσίτας γΥ. 949 

᾽Αλλ᾽ οὐκ ἔπει ) ὅμιλον». εὖ Φακών λέγειν» 
Νικῷ δ᾽ ἐκεῖνος ὁ κακὸς ἐν πλήθει λέγων. 

ὈΡῖ ρταεσεσσείαπῖ ἵπ. βυρρ[εῖοις ἶδτα ν. 4939 
λατ, ἓ ος ο πο 

Γεγραμμένων δὲ τῶν νόµων ὕ, τ᾽ ἀσθειὴς 
Ὅ πλούσιός τε τὴν: δίκην Ίσην ἔχει. 

"κοηιΠτας Υ. 437. 

Νικᾷ δὶ ὁ µείων τὸν µέγαν δίκαρ ἔχωνν. 
Εν η 

«Όυί νυ]ρατας ἵπ Πεςιόαο Υ. 5095 

Τὸ ὁ ἀξίωμα». κἂν κακῶς λέγης» τὸ σὺν 

-ᾱ. σεἶῆης Ῥταεδει τὸ σὺν Νικᾷ, Ν. Α. ΧΙ; ς, 4. Τα ΓΙ οβή, Ἐθη. ν. ι ρου 

Ἔκρινα νικᾷν ΑΛἰσχύλον: 

πῖ ἆα Αἱοϊδίαάα» απ αΠΕΙΠΥ γα]αῖτ ἀἰσσπάο.,. ε/ ήο εἰ Ρο [6Η γε ]πίογες 
ἅπάοοίάες Ρ. 815 43. ἐάάΐεοςν Ἱποα]ε, νικᾷν ἔκριαν αὐτόν. Ἱπεσταπι φοτῖρ- 
φοπίτπε (0ος ἵῃ Ὑεερ. ν. 570. δίκην νιμᾷν 4Ἡ- δίκη νικᾷ.. παπι ἵῃ Ἑ- 
"απῖε, ν. 93 --- νικῶσι δίκας. αΏοΙ. ἱοσίτα ΄ πφἰτατίοτ 5ιτΙετυτα». αμα. Πὶς 
ππ ΕὐπρΙαεἰς΄ εὐγλωσσίᾳ Νικᾷ. Ἱα Επί «4γηορλαμὲε ν. Ὁ 33». Ζηλῶ σε 
τζο εὐγλωττίας» Ι.ώιμίο {σε Μάο νο] ή] {λ/οη. αἱ απίάειη Βεἰριδίϊ-- 
επο οἱ Ριαεβτήτας, διαν]]οφιῇ ἸΝοστοτῖς ε]οφιεπείαια τὸ Νεστόρειον’ εὖ- 
γλωσσον µέλος νοςαὶ Εω)ήῤ, αρ. «4ήΛεη. Ιπ]το Ἐ,, Χν, αποςῦπῃ ἀΐσοιο ςοπὶ- 
ρατατὶ Ῥοδδυπι Γρ. Αἱοςσ, ν. 357. 1ρ]Ηἱς. ἴπ Απἱ. Το11. Εὔγλωτσος: εοτ εὐεπὴς». εὐγλωσσία ἀῑείτας εἳ εὐέπεια" «πποτήπι Ἆος Εγοεοβἰο τεδεῖει 

Κι ο) ἆθ- 
΄ 



965 «ᾱ, 06. ὅ. ὉΙΑΤΕΙΡΕΣ σαρῦύξ χΧΧΙΥ, 

ἀεδει ἵπ ΓεοσίάεχιπΠί, 90: Ῥ. 499 ῥεγ Σειρῆνας παρίστησι τῶν ἔξωτηᾶς σοφοὲς Α. 
«ἐπείᾳ (1πιο εὐεπείᾳ ) κεκοσµήκένους, πρὸς θεὺν ἐπιστρέψοντας. τά, πῖ {αὶ- 
Ίος, 5οτίρδεταῖ ήεμαμάογ., 5ἱ ἸΜεμαὄγ 5µπῖ νεισης αρτά δ/οὐάσαπη Ῥ.σ 1733, 

Αἰσχρόν γ᾿ ὅταν τις» εὐεπὴς γλώσση Φυεὶς 
Γλώσσῃ µαταίους ἐξακοντίσῃ λόγους. 

«Ῥτο υπ]ραίο ἐπὶ», ἥπιος εὐῑάτ, ο. τᾷ5, ΟγοΗἱᾳ. τς να 

ΙΛ 
«»ωοοφοςσφθορθοςκοςοοο κακλκκοοοσος ος κο οοσοοοοροθροςκσοθθοοορσοσρως 

ος Αι Θς Ἑ χ Χ1 Ύγ. 

Ώε Ε]οεπίοῖ Εατὶριάοί ἀταπια[ ατρᾳπεπίο. 

ΕΡ/οεπὶοίς Πτὲρὲαε{ τεπάε ετιὰὲ ροσδὲέ ατβιππεπέτιήα» νἱτὶς ἀοοιῖς Ὦ 
ΖΠεΟΕΠΕἔΠε 4λε Β/οεπέςο Μρεπέζία ΠΙΟπεΓΟ παγγαξα , ἐπ νεγοί- 
δις εἰίααι «4γὶδίαγε/ιο 'ια[ε τεἰεοζίδ. Ποπιογεί ἰοεί Πποπδίγαέµτ 
εἰεραπέία, Πμεπῖς ΡΛοεπίοἰ πταῖσμα, «δεομπάωπι ἔμσίαίᾖ. ἔτι- 
τιριαὲ ᾖπρίὶ Ε/οείοεπι ἅπταιστον, 2γΙπΙΠΟΠΟ ΟΠ1Π15 οπιίραε 
πα {αιααίογὲ «δορλίσίαο Ππαίέων «4ςεδίίαμδ Ἀναμάρτητος, 

΄Απταιστοι Φὔπαηι {ιααείς Πεἰ[εάσὲ. 4δε Ειδίαἰᾖίο, φιιῖ ἔτε 
{οππετο ταγο ἴοοα ῥτο/εγέ ᾖότοτισα «δ. . ἔππίαπὲ ΡΛοεπΙοΙς 
αῑε (ἀγαξοῖδ αοίΣ νεγδες, «4πιγλίογίάες ΕΠοπιετειις εί Ειγέριάεις 
πογίδιι5 ΡἱπβΗπΕΥ αἐφεγδίς. ἴνν ΕΠΙΕΥΟΠΥΠΙΟ ἄε ῬΒοδίτς οἱ αἰέωπ-- 
ἆε Ὠταπαιίδ ΠγπιαίΗγ αγβιππεπέιὔ. . «14 αἰίιά αεεοπιποάαπ- 
έν Γγαβπιεπία φιιαεάαηι. 196 γεί πιοτίδως {μεέοί ροζπς Όγεε- 6 
έαπάαῖς Φύα7Ππ αεειδαπὲᾖ5 {εδίΙδιι. ΊΎοπ οπιπΙδι5 Ἰαμάα{ι αίο- 
ἑμσα, Εαἰτίατα 6556 υὐέειπφμε ὄεπε σέ. Πικρὸν νέῳ γυναμεὶ γέρων. 
1Δ. ΔΙ. ΛΙ. εξ Μ. ρεγηιμίαπίι; α ἠδγαγεἐς. Δμὼς φον εἰίαπι ΓΙ-- 
γερὶάέαν {κογίόιι απεζαγὶ ρθεµπὶοδὶς Ρααρετος, φείμῖος Σ-- 
Φεπἐθαςδ. «δεπὲ εοεΙδὲ Ῥγοίεπι ἀεσιαεταπ{ὶ ἀαίαπι α Ίλεο Π}εξ- 
ΡΑΐσο, «θε Βοδίαε πιπέκεγίο, οοπΦἰ[έμππ ποπ αὐδμγάμπι, 
Ἱστοβοβί γέροντε γέαν ποτίβαλλε κορώνην. 

Α ἁππίτατος {01ο δοβήσοῖες ἵπ ππσυπηεπεῖς οκ ἴσιο Τοητο Ῥοτῖῖς οἱ 
αεΡΕΠΙΜΠΕΤΟ Εαΐτ 4Ἡδης, Ογε]ῖοο νεῖοτες αἱϊοδααο 5εαπητας, αἳ {0- 
36/0 Ἱαάςσε ἀνεισὶβίπα, ἆε «Βαγίῤίε Ίος πήπας ει πταπάπτι. 

Ουὶό 



ΡΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙ5 ΕὐΒΙΡΙΌΕΙ ΑΚΟόύΜΕΝΤΟ, αύ8 

Α Οιίά απ πημ]εί5. πονανενίπε Τναρίοί ΡΙεπο. σοΡΠοδοσΓαηΠ5, τπτ αΓΡίεγος 
5ἱ ρεγνεηίδδεηι αά πο. «4{9οἰεβίσιὴν Τραγωδούμεια», ει Ιρτουαιη {ἱογοΥ- 
14 {κοα)ὲ ἆς Ῥοδτί επ Ῥαῖδ, αὖἩα 4ε Ττασὶοϊς 6σοἵα. Ἀεά γοὶ ος 1ο- 
Πουίαταα απο αἰτατῖς, Ἱεπτα «οπηραΓατίοπε Πάτα ΡΟΡΣΗΠΕ ἀετορί, Ῥτασῦοας 
ΈπηΏος ἴπ τοπι ΕΠΙ ποὺῖς ἐχοιαρ]απι ᾖωρέρίην Ρος]. Εκ ἴδα Τα 
σοεάϊα (ταςςί ΙΠΤΙΠΙ νεῖδις ραμςὶ 5αροίρΙΠῖΣ ει ἆς 5, «μος {/μ6- 
αἷως ἀεάῑτ, αἰηιιος νΙάεπτατ οἰοίοπάί, «Μον Ίοσςο ἀἆθσαιι εκ. ᾖηὲ 
Ῥμοεπίςε: φιρεγ»ιίτος. «ο]]οσατῖ Ῥοϊοτιιπε» ἆς (ἀτασοῖς «οπνθ»ί. 

ΝΙΝΙΣ αἀπιοάμπα Ἠ]5. ἵπορδο {ωτεοτ οκ Ῥμουπίεε ποεῖς. τεΠαι]ῖς, εκ α1ιο' 
εοηβεῖα5 αΓσιΠΠεΠΜΏ ἁταπαίς. ΑΠυπάς (ππεῃ. Π]]αά οτι ροτοτίε ἵπτει 56 
σοπιραγατῖ. «4εροίμὸ οοηττα ΤΙΠΙΑΤΕΠ. Ρ. οἳ» 343 δαήά ἵπ. ᾽Αναγυρώ- 
σιος" Εώσίωίβίο ἵπ. ΠΟΗ. Η. 1. ρ. 6όσ.. 35. ΛάΠραϊτ Πεσ)Λ1) νοτῦα»,. 
δεά ἵῃ Πΐ5 «ετεείδαιε Ἰοηρίᾳ5 α- νετο αὐειτανίε, 4ο, ΟοὐΗΜ αἆ 
4 αρα. Ῥι 976, Λά νεο Εμ α)Η1. καὶ Εὐριτίδης ἐν Φοίγικι 

ἩῬ ἅπτιστον τὸν Ἡρωα συντηρεῖ. ο». πος εοτ. αἷε, οἳ ἵα Ῥποεπίσα Ερίάες ἴπ- 
. ἀῑνίδιαα (αὖ Λελ]ε 5εἰ]]σετ) «οπ521ναῖ Πετοσιῃ. Ἠππε, --- επι Π]α- 
»» Πίς Πιρροθαιηίας ρτεεῖθις Ἱπιραίΐσας Ο]γείαια ραιτῖ ρε[σοια τἩρτας- 
» 3Ε[5 ΕΙΠΙΙΙΕ Ἰᾷ γο5οΐδος ΑΠΙΥΠΤΟΣ, οὔϊοδαπι αἴααα Ιπνίδιιπ ἴαπι Ἱπάς 

παρη(τ,. Νοα παπα ρτοξεστο. ραττὶ Ῥμοεπίσεπι οά{οδΙΠη Ε5ο, οἳ 
Ραϊιτὶς βἰῑα5 ρε]]ῖσεια κταρταν]τ, 

Έπτοι εσι ἵπ 5 Οὐ0/ά4ε νειβὶδ ποπ ππῃςτ ἄπτιστος Ἶος 5οΠΡΙΙ: ΠοΠί 
Ροιμῖτ αἲ- {οήμ{ΩΙο. ροηϊ , (παθεῖ Ἱπηδίταίμπι, Ῥλμορπὶκ ἵπ {γρ 
ἀταπ]ατε ΠΠ] Παδιήτ. σοΠΊππυηο μπι ΑεΠί1ε.. αἹῖρρε αι Ῥε]θο. ποπάιπχ: 
665εῖ Παἴης» οι ογεπίτοπι ἴδιπος ἵπ ἀἆπαππαϊτο παϊταῖα,  ΦοσμΠάΙῃ. {ή0ή16- 

σ14 απΙάςΙῃ 2. πας ποῦ. Ιπίιρες. Ῥγεοϊδα5 εχριρπατας, Απιγητοτίάςς α: 
ραπ ἀ]εσείαπι. Ῥηε]]απ. ραμ]ο’ ρτορία5 αεσθδεῖτ, ἄσσον ἦλθε Κλυτίας, ΠΟΠ: 
πι επρἰάποια αχρίετεῖ; 5εά Ἡτ Π]α. 5ὔπ1 Πανοπί5 εχρετία νἰροταπι», -6- 
π]]επι ραῖτῖς αγορασεις αππρ]οχΗπι» 5ΗαεΩῖε αἆθο Ιπαιγῖ πιῖπῃς 65.5ει οίο- 
ρα... Ροπάας Ι]α Ἰπνοπί]ε ποπ οχρετω Εηουπίςί, ὤτειρος εἴ ΡΓοῖσα5 ἄτου- 
ῥώτη». ΡόϊΙεταῖ {ογραπ. Απιγητοσῖς 0556 οοΠίεητα συλη ᾽πικουρίῳ" 5ο ἥτις 
ὠνδρὸς ἦν γεγευµένη νοιπ]απῃ Ρτοίοστο ἀεριητ ἀθερίζειν. ΑΠΙΥΠΙΟΓ {7οήο- 
21, Ῥηε]]απα αδῖ δεησίτ ἀἁοστίογοπι 4ΗαΠ1 αΏἴς» {πεῖ]ο 5ηδρίσατις ραασδίταπῃ», 
Ἱπ απα [πεται οχετεῖτα., Πο ἀῑτας ἹππργεσαϊΙ5 6.ΠΠ νονετ ρατίοπι Ιπ[παςτΙο- 
9411. αἴια ἵπ 5ᾳ Ῥοεσανεται. Έαπι ποη Ἱγῆτα οπάετεηι νοῖαῖας ( πια] ϱΠΙΠΙ 
ρτεεῖρας (τ) ῥατεπιπ Ὠ(ί Ἡδεητες ποτε. βετεραητ ἰσίατμια τορίοπη ): 

παης 

ὥ 

ο μὐ---ᾱ-- ο --”-------------ὐἷ---------------- ο θρθρ--. 

(τ)}) Νοϊίεπι Ἠῖς οχεπιρ]5 ααί Απιγητοσίς οἳ Τηεςοί }Ρ/210/12/) 
1.. χι ἆε ΤΤ.. Ρ. 931. Β. Ὦε 5 αππηαίς Ῥαϊαπι πιρτοσατίοπί- 
Ῥπ5 οαχσιαπί οὔδογνατα αἹαθάαπα Ο]ατῖ. (σὲ [γαμολοί [γα- 
ζωῤεγῆ ἵα Ἠϊσι, Αεαά, Ἀερ. Ιπδοήρι, Τ. ν» Ρ. 54» ετ 5εᾳα. 



364 1, 6. Ν. ΒΙΑΤΕΙΡΕς οΑΡΌΤ ΧΧΙΥ. 

Ίαπο Ἱπάϊσπαταθ. Ῥποεπίκ ςἳδῖ Γαείαπα εοπτιπηο[ῖαπι, αεςεΏδις Ίτα, Ἱπρίια ΑΆ 
Ειοῖπας νἰάστας πιαάίτατας ἵπ ραϊοπι, αὐοά Ώεις δεπὶσπίοτ αγεττετῖτ. δ- 

ἀσα η αθάἴθας ου ἵτατο Ῥαϊτε νεισατῖ Ῥοδῖεα Ππο]ηῖτ ῬΠοεπίχ; 5εφιε 
εοπτα τς οχι] αά απσαπι αθαμαἶεπι Ῥε]εα. αὐὶ Ῥρατίεπ τερίοπῖς ῬΕΙπΙΙΠΙ 
ἀθάῖε, Ροσίθα β[απι {ρ5ί οοπηπηϊσίτ τερεπάππι. Έίαες 5υα Πηνεπῖ Ῥεσσαῖα 
παττας ΛΕΒΙΗ, ποια 1] 5ενετας πηποτῖς οαφήρατος» -οογί Ῥποεπὶς 
Απιγητοσίάςες. 

Ῥγοιρας Πίης ἀϊνειξαπι ἵΠ 5πο Ῥ]ουπίοί ἁταιπατε 5εεπαία Ἰησιτηχῖτ Εμ. 
ἐρίάεςς ταπιοϊςὶ ΤΕΙ παττανετῖτ 6οά6πι αττῖοπ]ο τεπιροσ5», α4πο «οπεῖσετα 
Ε/ομεγο παάϊτα, αἴαιια ἵπιεγ θοδάεπι σοδί1ΠΙ. ῥεά αὖ Εήοηιεχο ποπάαπι΄ 
απςίιη 5θεθἆετα., πο αιής Ἠαεο πια εοπίετεης αἆ Ηλίας οαγπήπα Πηχίςσςε 
πως ἀῑσαι απ πο Ποηεγς αιἰάεπι οοπῄηχετίε» ἨΗΠΙΑΠΗΠΙ Π10716ΥΟ ἵπνε- 
πῖς «οπηπιθιποτατί Ῥμοεπίαί Ρθσσατιπι» ατ παπα {αεῖπας Ἱπρίαπι, φιοά 

Εαεπῖτ ἵη Ραϊτεπι πηθάίτατας, Ἠαες Ίσπαπε Ίεσατ Ἠοπιετέϊί Ῥμοεπῖςίς: Ρ 
/ .. η 

Τὸν μὲν ἐγὰ βούλεύσα κατακτάµεν ὀξέι χαλκώ" 
ἸΑλλό τις ἀθονάτων παῦσεν χόλον» ὃς ϱ) ἐνὶ θυμῷ 

/ - ΄ ο, ΄ / ε] 1 / - 

Δήμου θῆκε Φότιν, καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἀνδρώπων 
Ὡς μὴ πατροφόνος μετ) ᾽Αχαιοῖσιω καλεοίµην. 

Ὄου ππ]τα φοσπία, {αῖοος, Πί νοτσις αἈῄιετε ο οτατοπε Ῥ]οοπῖςῖ ἵπ 

Π. τ: αὓ «4γἱέαγεδο, πε Ιθοι ποσετεπε Ἰπνοπίδις», εἶεοτ σαγππῖρας {7ο- 

σηεγὲ: Ώος πος ἆοσατ Ρ/άγεὖς Τ. Π., Ρ. 96. ΕΣ. 97. Α. εἲ πια] απαπι 

αριο Ειετίπτ αὖ Γ0/πέγο αἴηιιε πτῃ]τογ. 8εεάς ας (Οταπιπιατίεας ατΌΙτγαῦα» 

ἴωσ., φοπἱρεῖ: αποά ρ]επία5 ἀεπιοπσαι Γωαγεβως ἂςξ Δάυ]ατ. ετ Απιζο 

ἆἴσοτ. Ρ. 7ο. Β. Ἱαιάο /ο. ΕεηΥ. Γεάεγ ή «Πἴμ5 Ἠαίταητε )εβή., 

Ῥεγβ]εγο, οἩ]ίο Υειειῖς ἰδί 5αηῖ 1η Εῑποπεπι /7εεεΙσΠαΙ τεςορτῖ 

Λο ζΗΙή αποσμα, απὶ 5εάεπι 115 ἵπ Ιάῑς. ΟαπταὈτίρίεηςί τοϊτηῖε, ττ 

ατὈίττος» 5ΠπΙΠ Ροδε νοΙςΙΙή 457 Ἠϊπάϊς Ἰώ:». Ίκοεοπιπ Β/ωαγεβὲ ν- 

μς ἀοστῖς ρτῖος ταππῖπ ἱηποιυίσα νἰάετατ. Ίος εκεπιρ]ο ἀῑεί Ρροτετίτ» ϱ 

σαπαπῖα Πιοπίητ οτῖαα ἴπ 11οἨ1εγ Ῥοξπιατί5 οταδσατὶ Πσεπιῖας πῖ πιπῖπια 

πηϊταπάα. οἷτ οἳ Ῥοδίςς ἰάοπι ἴπ αἷῖς ππητο {ποππεπ5 {αςστῖητ,. Ῥταρῦς- 

1 αίπά οκαιηρ]απα Ἠπες επάξια Ἠϊδτογ]α. 

φυροτίας α Ίπο παιτετῖ εοπγεπίαητ Ρ]ογίδᾳπο γετος ΠΜοηιεὶ εκ Ἡ. 1. 

448. οι. ΌὨυὶ πιξα Ἱεραπι Ῥατίεητες πο Πίο απίάειι ῬΠουπίςϊ {10πιεγ{οί 

ψετσιι αἱαιιοῖ εἰεραπεῖδοίπιος τε]εσετε τεομδαὈητ: 

Φεύγων νείκεω πατρὸς ᾽Αμύντορος ᾿Ορμείδαο 4 Αμύντ 2 
Ὃς µοι παλλακίδος Τέρι χώσατο καλλικόμοιο» 

Τὸν αὐτὸς Φιλέεσκεν» ἀτιμάζεσκε ὃ) ἄκοιτιν » 
ς ο ο ην ἐαλ / πι 

Μητέρ εωην η αἰὲν ἐωξ λισσέσχετο γούνων 

Παλλακίδι προμιγῆνοι» ἵν ἐχθῄρειε γέροντα” 

τῇ πιβέµην» κἀὶ ἔρεξα. πατὴρ ο) ἐμὸς αὐτίκ) δϊσθεὶς 

ΠΠολ- 



ΡΕ, ΡΗΟΕΝΙΕΟΙΣ ΕΟΒΙΡΙΡΕΙ ΑΚΟῦΜΗΝΤΟ, Ἅαός 

Πολλὰ κατηρᾶτου στυγερὰς ὁ᾽ ἐπεκέκλετ᾽ Ἐρωνῦς, 
Μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι Φίλον υἱὸν 
2 3 / -ᾱ Ν 3. 3 2 Ν 
Εξ ἔμέθεν γεγαώτα. θεοὶ ὃ᾽ ἐτέλειον ἔπαρὰς ρ 
Ζεύς τε καταχθόνιος» καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. 

Ἠ]τίπ]ο ΟΙ νεισαμπ ργοχίπος απαϊπος ἴ]ος Ῥοδτα αδίασσταί, απο 
«4γΙσίαγεμς Ἱπεοπςιάεταιτό γο]αῖτ εἴεοτο α παπι οςοραθαΠτ 5εἆς. 

Τα. 5 δαν ἰ6δΙηΠΙ5 5εΠεχ 5απι αὐ]άειπ Ἰηνοπίς ἵΠ αππαϊτοτα Ρραίτε» Ρῥαϊτα 
ταιηςὮ» ἀγηταπάο «πἱραπα Γαϊειαςς πἴαΠς αάςο 5ἱδί ριο]]ασαα, αιιαπι ρε]ί- 
εἶδ Ίοεο Ῥατει Παῦετει, πραχθῆναι, Ύππα ΤΠερογὴὲ ῥπιαεῖμας ( Εά. ττ, 
143) νἰάεῦαπταΥ τὰ μέγιστα. Ιπνεπί]α ΡρεοσατΙπα Ῥοδτα ναιβῖ5 αΗαΠΤΗΠΙ 
ροτιῖτ ἱπιπηήπυϊε αρεῖσδιιήδ.  Ὀκχοτεπι ΑΠΙΥΗΙΟΓ ἀτιμάξεσκε" Ὠπος, ΟΡ- 
τπαϊ [ηνοπί5 Π]αίοΓ» ΏΟΠ ΙαΠΙΗΠΙ λισσέσκετον 5οὰ ΒΙΠΗΠΙ αἲὲν λισσέσκετο 
γούνων αἳ αυὶά αἆεο οὐδεσειαδαι ππαίε; Ῥ]ουπίςσαπι ποπ τ ἵπ ϱοἆσῃι 
ΕΠΙ ραῖτε 5α Ιπαιίπατοϊ γο]μταςῦτο» Ποῦ μιγῆναι, 5οᾷ Παλλαμίδι προµι- 
γήναι" αΠΙΘ(ΙαΠΙ αἆεο δεΠΕΧ» αὐῖ κἱδί Ρρε]ῃΠσεπι ἁοδιπανοται, επ οὰ 
Τ6ΙΏ ΠαὈηίσδες: ἵν ἐχθήρειε γέροντα. «{θήέΗς νοίσοαπα ΟτἰΙσοτΗΠΙ αχ» 
Ἠϊδει οὔδετναίοπεπα ΠΟΠ ΙΠερίαπ], οὖα πίτας αποά ἀἰσεραπι ἆα νεί- 
Ὦο προμιγῆναι" τὴν Κλυτίαν ᾽Αμύντωρ (γρ. 667. 3) οὕπω μὲν ἔγνω» καθὼ 
αἱ παλᾳιοὶ Φασὶνα εἰς τοῦτο δὲ ἀνέτρεφε. διὸ οὐδὲ μιγῆναι Φησὶν ὁ Φοῦιξ τῇ 
πάλλᾷκίδι» ἀλλὰ προμιγῆναι» ἥτοι πρὸ ἐκείνου μιγῆναιν ἵνα ἐχθήρειε τὸν 
γέροντα. ΝΤαΙ5, πο Ἱπίπδτα Ροτεηίς, εχΡΏσπατΙη 5ο Ῥποεπίκ {ποτ Ρίο- 
οἶδις {εεῖδδα, αιιοᾷ ἴ]]α (απ οΠῤίΕΠΙΕΝ εμβίεγαέ: 

ος 5ἵ ΡεςσαϊΙΙη εΓαῖ ἵΠ ῬαϊΠΓεΠ]» 6ἵ πταῖσμα Ἱπνεπϊ]ε Ῥ]οοπϊαϊς, Ποπῖπήα 
Π]α Ίποτε Γεεῖε; πολλὰ γὰρ πταίοµεν ὥπαντες» | ἄορύις ἱπηπῖτ ἰπ Ερῖδι, 11. ο, 

Ανθρωπος ὢν ἔτταικε" 

1 6σατ πημῖ ναιρα Ἱίο αάμίροτα (21ο νοῖθιῖ 5εηςΙ «ϊνεισο Ροδίτα αριιἆ 
02 4ΕΙΙ Ῥ. 5395 9. πῖ νεὶ Πίπο ἹπιεΠίσαπτας (οὔμημάς πο Ἱπιο]]εοτα 
ΕωοίζμηΣ ειδα, ἆς Πρ Ῥμοεπῖςεε Ρ. 667. 35. καὶ Εὐριπίδης δὲ ἓν 
Φοίνικι ἄπταιστον (9ίο νι]σατιτ) τὸν Ἡρωα συντηρεῖ. 

δοά να]άᾳε ποϊαὈ]]ία 5υΠῖ αππα Ἠαες Υετρα Ρτοχίπια ρταεσεάυπτ αριά ᾖη- 
1η μη. Ὁτ Ῥίαεσερτος Αελί]]]5 γἱεῖς ετίαπι Ππνεπί]διι5 «α]55α ϱ6Πς6Γ6 
τησ» Λο εσεἔηοῖς «4γκούεηώς, Ὦπετοι ατ (αΙηπιαΐσας», ΠΗοπιείεα σἷς 
µετέγράψεν» Ὁϊ ἀῑκίδο γἱάστοτη:, 

Τῇ οὐ πιθόµην οὐδ᾽ ἔρεξα" 5ῖνο Ρροτῖ!5», οὐό᾽ ἔρξα. 

αἴηῖιο αἆθο Ποσπαγοι 5ο [οοίδδο» αοά Επτοιην. Οἱ Ἠος τπαᾶε αρπά [Εή- 
φ{σ{ 1 «4βίοῃ Ἰαιάαίογες παν Ύοισις «1γἱςΙοΙε ΤΗ αἲτ Ἱπνεπία: εἰ- 
δοκιμήσας ἔτιμήθη » ὡς εὐσε[βῆ ποιήσας τὸν Ἡρωα. ΠΙΤΟΙ αοᾷ αάάϊτ ἆςε ιδοςὲ- 

ῶ] ΛΛα- 



εόό 1. ο. Ψ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ οΑΡύΤ ΧΧΙΝ. 

ΛΛσπε, [οτιαδα Τταρίςο: πρὸ δὲ αὐτοῦ Σωσιφώνης τὴν τοιαύτην εὗρε γραφή». Δ. 
τηἰπίπηο ΠΙΙΓΟΣ ἰδίας μα) Ῥὐριτίδης δὲ ἐν Φοίνικι ἄπταιστον τὸν ρω» συντη- 
ρε. Ειρες { ΒΙοεπίοε Ὀεγοῦ 5ΗΒΙΠ ΦΕΥΥᾷΕ δἷο αβοιης εἵ οΠεηρὶοπῖς: 
2111111219 Ἡτ πας Ιηςὶπιπ]ατί Ῥοςοίτ «π]ρας., αἴηιο αἆθο οιηπί ςαΤοαϊ Τὰ- 
Ρτε[εηδίοηε: πες πηΠῖ νοςῖς ὤπταιστος ἴδιο Ίοςο νῖδ ε5δα νἰάετα: Τι- 
ἀποῖς (ταρεϊεηίοιις, αοτῖσηιιο ϱεπρτοτῖρις. ποριῖς, αἲἩος ταπ1εΠ ποπιῖ- 
πατίπΙ ΠΙδα Ισ (5) ππεπιοταῖ ἵπ ους αά ΕΟΙΠΕΡΙΩΗ «οππιοητατ! δη- 
«ές, 5Ἡρτα επρτπι 5εοιηϊ 5] Ρετάοστιας5 Π]α απεϊααἰτατϊς αάήλίτατος, 
1αάαείδ, Ιποαπι» «παεςα Ἰοᾳπεπτῖσης ὥπταιστοι 5πῖ Ῥαεπε Πάσπα οί 
ἀἰσιητΙτ ὠπρόσκοποι, ὥπτρόσκοτον συνείδησιν ἔχοντες' 6ἳ μηδενὶ σκανδώ- 
λοευ ἀφορμὴν παρέχοντες. ἵπ Ειρϊςιο]α [ωσε 6.54. Φυλάξαι ἁπταίστως 
Ζ]σαέης τεάἁἰάῑτ ορΏςέΥνάγε αἶπε ῥεεεβίο: Ἠπο 5ροεταῖ ἵπ ΟΙοςέωγίο Ον. 
{.α1. Απταιστος», ΓἨβεεεσξς» ἠΓγεβργεβεμςἰ2ἐ1ἱ5. Οἱ 518 ποιηῖπα ΝΕεΠοΡήοη- 
4ὖς Ασοδίαυ Ἰαιάανίε, ταἶεπι Παπα Πηχῖς ἴν Εά, Πιο Ιεοπὲ Ῥ. 8ο; 
ἀναμάρτητος Ἰπουϊε, ἐτελεύτητε, «Πε «Δεποββομ ἵῃ Ηε]]επῖςϊς ατ νῖταπι Ὦ, 
ερτεσίιπι ππτατυς, Ποπηϊπίς ταιπεπ. αἴφιαο Ππροιατοτῖ Ρερσᾶῖα «ΟΠΙΠ16- 

: π]ο-- 

(ο) Ῥατῖπι νετπι ασ, αιοά ἵπ Οποπιοιοσ. Ηοππετῖσα ρ. 578: 
εοποῖτ /σεοῦως ΠΏῤογή: ο Εδτατηῖα5» --- ἵπ. ταπι ναρς (Γοπι- 
ο Πιεπτασϊς (π ἨΠοππεταπι ) Φάσο Φ6ΠΡΙΟΓΕΣ 14Ο αἀπιοάιι 
- εἶτιτ» ῥασίαπι ΒΡΕΠΡΙΙΤΙΠ». αὐοά κείο πυπαΙαΠι. -- Ἱ- 
Ίπά αὈὶ πιοτῖτο παϊταταπα Ηῤογ{Η ἀἴκεται /. «4. Γαζγίοίως Ῥ. ς. 
1,. τε, ς. πι, 10. 1 Ἠηϊας ἆαῖ 5Ι]επτϊ νυἱς οχϊπίας τατοΠΕΠλ, 
νοτεος Ὁτ 5 αἱ αἁρτοδατητΙ5» αὐϊ εοπηπιεηίατίο5 [1Ο 6. 
σοσµητ. Ῥετ βΡᾷ0ἱ05 Θ6ΠίρΙοΓε5» «ἆπΙπ Ρας ΘοπριήταΠι ἆἴδ- 
Ππσαῖτ, Ώηβογίης Ἑε]ασίασῖςος νο]ηῖε Ιπτε]ίεοτος. Ὑογὶςδίπιπι 
αὐἴοπι οδῖ» ΙΠ ἴΦΙΠ Υη5ίο οΡετο Γοεγὶ «ΟΠΙΠΠΕΠΙΑΙΟΤΕΠΙ» απο Ο᾿ 
«απίοπος Ἰαμάαι μερτοτος Ῥτοβιπο». πα ππίομπα απἰάεπι ποπῖ- 
Πατ] οἴτασσα Β6ΠΙΡΙΟΤΟΠΙ βαστιἩ Ποτί Ἰονί Τοεάετς απ |ΑΠ- 
τἶαπῖ: Πθαμα ετίαπ ποππατίπι ἨΠΠπη νείετεπι βεπίρίοτεπα Ἐς-- 
εἰασίαδείομπῃ. Οιηήπίπιο πο παταϊῖα απ]άεπι 1π. ρε ποςιῖς δα: 
οτῖς αττῖσῖτ, ταὈῖ «οπιπιοάα 5ο Ρταεῦετεῖτ οςεςβδίο. Ίπες αἴαπι- 
νὶδ νοτα 5ἶπί 5 Ῥατος αιΠάστη, ΠΟΠΠΙΠΩυαΠΙ ΤαΙΠΕΠ γετδα «,αε- 
ἆαπι Ρτοίετι ἆε᾽ Πρες Φαστῖς ροτῖτα, Ἐκ οτί Ν. Ε, εαπι αἴαε 
ρτασδετ ἵπ Ἡ. Γ» Ρ. 9980. 349 [ κονώω --- ἐξ οὗ ] τοῖχος κεκὸ-' 
νιωµένος. ἵπ Ἡ. Ἐ» Ῥ. 443. 39 [ ὁποῖον καὶ τὸ, ] βάλε σεαυτὸν 
κάτω. Απιηυϊι Ἐοεάετῖς Ίοσα αιιαεάααι οὐδουτίως ἀεδίσηστα τερε- 
πἱπτῖ ἴτπ Εοη. Ἡ. 8: Ρ. 178. 45. Ρ. 5344. 919 τὸ αἷμα σταφυλῆς 
τὸν οἶνον λέγειν, ἐντεῦθεν ἤρτηται. Π. Ἑ . ..  φῶς ἀναβαλέσθαι ἵμα-- 
τίου ούκην. [ βεαηὲ ΟΠΠ. ο. νετρα ΡεοίεταπτΙς εἴ ἴπ δεᾖοῖ, αά Τήε0”- 

ο... 



σ ΡΕ, ΡΗΟΕΝΙΟΙ5 ΕΌΒΙΡΙΡΕΙ ΑπΠΟΌΜΕΝΤΟ. 3] 

ΤΑ πΠΟΤαΤΟ πος Ῥτοοιογπη]δίε: Ὁτ παπι ἆς πια]ῖς αιήηραπι, νἷά, Ἑλλ. Ἱ,. ν. 
Ῥ. 333. 90. ϱυβεηΙε ία 5εααπτας εἰ ῥ. 344. 

Ταἶεπι «ποαπε {[εαῖτ ΙΠ Ίος 5Πο ἁπαπιαῖε ῬΠοσπίεεπι Απιγητογίάσα 
Εγὶῤίάεε, ποπ ααεπι 5ο {ήοηπογί 8επεκ ΙΠνεπεπι Παΐσδα {ατορατυς» Ἱ- 
νοπ]]α ΡαδδυΙΏ αἴημε ἀνθρώπινα ἁμαρτόντα. ἨἩαδι]τ Ἠας ατἴαῃ ἴπ το ΡΓΟ- 
Ῥαδίμτοτ ᾖγέρίάες Ρῤεγεσγάεη, απαῖ Πεἰαμίοιμη, νεὶ ΡἱαΠάγΙΙΗ νο] 
ΠρίοΙΗ εκ Ογε]ο. αἴιεπι ἱππϊτατειατ» ηεφο αὖ «4γἱίοβήσηε, πες αὉ αλῖς 
Ῥτορϊστεα ΓερτεΏεηδε5. Τὸν ἄπταιστον» ῬΠοεπίεεπι, ορίποτ, {γίῤίας 
ἵρσιπα, απάϊαππις 1 νοτρῖς Ἰοᾳπεηῖειη» φοινατίς εκ Πως ΒΠοεπίος 
«4. (εἰ]ο Ν. Δ. ΥΙ» ς. 17. 

ο {γι γεν ΥΙ{1ε νίνεγαο απΜΩΜΗ σε» 
ΣογΗΓΕΥ (Με ΕΙ γσεῶγε σάνεησις ανεγςζγίος: 
Σα Ιἱδεγίᾶς δὲ. σι} ῥεσίης ῥί ή εἰ [γη σερ έ 5 

Ῥ «1ῑ]ᾳς 65 οὐμοχίοσᾳ οοίε ἴμ οὐδοιγῶ 011. 

[ος 

ο’. νι» 91. ] ΤΙ. Ζ. Ρ. 496, 90. ὁ ὡς ἄνθος ἀγροῦ θάλλειν γνωμα" 
τεύων τὰ ἡμέτερα. ἵῃ Ἡ. 1, Ῥ. 603, 33, ὧς ἓν τῷ» σελήνην καὶ 
ἀστέρας, ὢ σὺ ἐθεμελίωσας" εαάεπι οκ ᾖΒε, νι, 4, Ῥϊαεῦετ ἵαπ Π. Ξ. 

Ῥ. 977. 38. ἵἩ Ἡ. Φ, Ρ. 1945. 36. ὡς ἐν τῶν ἀνῆκεν ἡ γῆ βοτά: 
γας», εΧ (σεἨέδ. 1» 15. Τατ Ιοδὲ δοτίριοτ ἱροί οί νἰάετατ ἵπ Π. 
Φ., Ρ. 1416. 39» τὶς τῶν θείων καὶ πάώνυ μεγάλων» οὐὶ ἓν οἰκείῳ 
λόγω πιπηϊπετῖτ Σειρίου καὶ ᾽Ωβρίωνος. οἳ ἀρδὶσπατί Ιοῦὶ ΧΧΧνΗΙ», 41, 
πδὶ πονιηῖ ἵπ Ποτῖς Οταεςῖς Πλειάδος Τι ετ ᾿Ωρίωνος πιεητίο. --- δεὰ 
ἀῑςαιρ]ήπας», αὔσπι νὶ ευ αἱτίδοῖπιας ΡτοΠτορατσ» [ία απ οαίιε ἵπ ἶδᾳς αἆ 

ιο {1οήέγ1 οοιππιεπτατῖς οαεάαιηπ Ἱπάϊσία τερετίεπτυς ἵπ 1. Α. Ρ. 86» 
13. Ῥ. 94. 49. Δ. Ῥ. 337. 83. Θ. Ῥ. 505. 30. Μ» Ρ. 867. 1δ. 
ἵη Οάγς». Θ. Ρ. 4519 11. 1, Ῥ. 349. 4. ΛΟ Ρ. 416, 57. η Ἡ. 
ΔΑ, Ῥ.73, 95, οἱ τῆς ἡμετέραςο αῑῖ» θείας αὐλῆς ἩΜέροπας τοὺς 
ἀνθρώπους ἔἐπικληθῆναι Φασὶν ἀπὸ τοῦ μερισμοῦ --- τῆς ὀπὸς, ὃν ἔπα- 
θον μετὰ τὸν τῆς Χαλώνηε πύργον, διαµερισθέντες ἁπανταχοῦ τῆς 
γῆς. Ώσππο «πΊππεη Ἰοσίπι οὈδεγναίαπι αοαια «/)4βογ1ο Ώμδσε [πιει 
ος 1ρδῖης ἵῃπ Τήευβήγ. Ῥταείεει, ῥ.905. Ου] ἀῑεῖτιτ ἱρὶ ἵπ Οἱ, Χ» 
Ρ. 785. 15. σοφὸς πώμµεγας καὶ ἱερον Οεσογ σι ἸναζΙαπ2ὶ 
Πρίξεορις, οπίᾳς εκ αἰτοτα ἵη {πώ ΟπατίοΏς νειρα εἰ Ει- 
φτατ]απ]ς αττη]ῖτ {. Γιευραγάωρ Ἐπιεπά. Χ. ο. ΙΧ, ἵ. βεά Ππιρετατοσίξ 
ἔ]]ο Γη δεπρῖα Πδεπις Ἱασίτ ατα (γερογίὲ» «ειτε 5αερίις 1ρ5ΐ 
οἶτας {ση 5ΕΠΊΡΕΙ ἴπιπει» οΡΙΠΟΓ, αἀρε]ατίοπο» αὖω οἱ τῆς 
θείας αὐλῆς Επεταηῖ μςὶ, τοῦ παραβάτου. 

ο 



968 1.06 Ν ΡΒΙΑΤΕΤΡΗΣ ΟΑΡΟΤΟΧΊΥ. 

Ηο5 Ποαπο νεο] εκ Ῥμοεπίσο, «οἱηαο «οδ]]εειον ει ὀ{ρερίο» ἵρ- Α 
δις ατὈίτγος Πογοῖς ο55ο 'Ρποεπῖὶεϊ5» αἴσιε εκ πάσι ογατίοΏθς - 

δεν [έε ιν ἑοζο ο {εήε [λα (Μη) Θ9/. 

ασ ον 

σε σι [είς νὲ [16 απηλεξν πο Πεγάηηις ΓοΥ111/. 

οπλο, 

ως 119 11 δὲ Φοο]εδέηη [αλής ζφηοά «Πσσιηῃ [06 --- 

Ὁ]αάπηϊ (ποσ]αῖοῖ, Ῥομάετ α ροιάϊτῖς 5οπιοπεῖα: [πο αιπῖσοῦ, αἴιο οκ {10- 
71620 4Ποφίο Παισι ΠαὈιϊσςα Ιπνεπειι Πάε]ί5ίπιος, αΠοίοταδ 1ροί [δσα, Ὦ 
πτ ααοπιοάοσμπαιιε υπάἰοῖαπι ἆς Ῥραττο 5ι]πεΓεῖ Ἱπίμδιο: τεδροηάειτο Ρρο- 
ταῖς 

Ρως ή ο, οἱ ο6[6δΗΗ1 Γαζή 

Ἱπηοχῖαπα ΡραϊοΓ τα οοεσΠς «ο6σανοτατ: Γοτιίτες της σα]απηταῖοσπ] ς 

Ὁτ ϱμοά σε ος Πλ], απη]οὶ» 705 [εγαι [ογ1έγ. 

Τζ” ΗβΙοΟ1ΟΙ ΠΟΠ ἴ]]α «έν» 5εὰ τα]τ» νε» 

ϱμἱ ῥεσίμ ῥΗΓΜΗΙ εἰ [21Η σεο{11015 

αἴηπο αἆεο νε]ατ ὥπταιστος. 
Νιμ] α5ε οταΠα; αὐοά πο 5σεπαε εοηνεΠῖαϊ ος. οιπηάεηι ἶπ 

Ίιας Πϊδιογία νεο πηή» (ποσα 4ρολἱράογω ΗΙ» Ῥ. 191. υδὶ Φοῖιξ» ἱπηπῖτ, σ 

ὁ ᾽Αμύντορος --- ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐτυφλώδη» κάταψευσωµέ ές (αὐτοῦ ν- 

ἁστα ἱπδετεπά απ) Φθορᾶν Ἰλλυτίωο τῆς τοῦ πατρὸα παλλωκίδος. . Ἰ]]ία 
οτἶαπι οσιἱόταπα. ααῖοπι Ῥ]οεπίςϊ ἀῑςίτας τεδητ]ςα ΟΠίτοι» οἳ σᾳπανήέ, 
ἴρ5ο Λ/Ροβεγ/ζ0 ἵεσιο, 

Ρομέο (πο η] ΓΑ έζεν. 

ΠΕ]. 1, 6ο. δεά ου πἰμῖ] αἆ Εατίρίάσαπι Ἠπίης ἀῑεῖ Ῥποεπίσοια, αἲ, 
ἵαπι εχυ] αδίτητας αἳ. ΙπίΠςεο Ῥαΐο» τπτ ογαῖ» Ύεδῖο Ίαεετα «Ο06ς115 ἵῃπ 5ς0- 
παπα. Ρρτοάς: πγῤῤῥήον «4γΙΣοβῥαμΙ, Αγ. ν. 417 49ο. Τὰ ποῖα 
τρύχης --- Τὰ τοῦ τυφλοῦ Φοίνικος» αὈδαγάιη οὲ λα πὸν Τκοίδαόδ «οπι- 
ππαμτΙη. αἆ «[ωσορήγ. ΑΙοχ. ἵη ν. 491: 

Τὸν πωτρὶ πλεῖστον ἔστυγημένον βροτῶν. 

ἵνα οεῖοτσ5 ΠοπΠειαΣ «{Ιουμεγὶ Ῥποεπῖεί, αἰὶ επ]ραπι {Πνεπεπι σοἩ- 
το» 



ΡΕ, ΡΗΟΕΝΙΟΙΣ ΕὉΠΒΙΡΙΡΕΙ ΔΚΟΌΜΕΝΤΟ. 9ό9 

Δ ΑἴειιΓ΄σεποχ, Ῥατες ἀῑνάς Βιοτατ΄ Ἱππργεσατας. Εµαγὶρώς Ῥ]ποεπίκ» Ρτος- 
εΙς Ίπδοῃς ετ ὥπτᾶιστος» Οὗ- {ἱ54Π1 5η5ρίεϊοποια αὖ Απιγπτοταο Ῥαττα {ηῖτ 
εχεοεσατι5”:- οὗ Ῥοεπαπι. αὐαΙἩ ἤπεπιοτατ Ποιπετίσαπι» πίπ] εντ οί «επ- 
«οτεηπι5 ἆς Ῥποεπίσο ἁῑετα ἴπ ΟΌτ. Χχνῃ, ῬΡ. 369. ο. Ῥ. ἸΤ1λερηίς{έήη 
ος Γωρήῤῥάϊς Ρενάῖτα μπηςῖσο Ττασοεάία: ποπ 5 υπίομς ε5ι επτος /0. 
ΠΗανγόωμηέ ἵτ ἴδια Τεπηὴκηὴ) Ἰοεαπ. Ῥεπῖτ Ηιρροίΐγιις Οεὔατε ῥᾳ- 

{γὸς, σοε]εγσίσε σε πονεγδπε. Ἐάεπι «πορα Εαῖτ πηητατῖς ποπηπίρα5 
Εαυπῖα. Ῥε]]εχ Απιγητοτίς, α Ῥποεπίσα Ίαγεπε ΄εεευπάπι Ειῤάὄζηε 
Ῥαδσα τεριἶσαπι» εγοάπ]μιῃ 5εποπῃ {α]σῖσ [πεῖ]ο οτπϊηῖδης Ἱπιρα]]ε Ἡτ οᾳ5- 
ταπῃ Ίάγεπεπι σοεσστετ. --- Ῥεϊες Ποσο ἵπ ἁταπιαε αὐοίποάο ἀῑσετα εἰς, 
ἵστα πιοηρίταπτ Γήεςγοβίὲ: ᾽Αμνήστευτος γυνὴ, ἡ παλλανή. Εὐριπίδης Φοί- 
γεκι. Ἠϊπςο ποπηϊμ]] ἀΐνειδα. απαο «δορβοε εκ Ῥποεπῖςε, πιπ]το τατίας. 
Ἱααάαιο ἄταπιατα» Πηειποταϊητ Φορβᾶς γυνὴ» Εισίἠίο ἵα Πο. Π. Π 
Ἑ οεπέχ το: 

Ὁ  ἍΊῃ ᾽Ανώγυρον κινεῖν, οἳ ἵπ ᾿Ανωγυράσιος δαίµων, αἶϊα Παγίαητ Ῥατοεπιῖο- 
σταρ: πογύα αιασάαπι τπαάιητΙς εκ ᾖ45. (οὰ, ΒϊδΠοτι. (0/17. Ρ. 6ο» 
Νς, 6. σεά αι {εοῖε Ιδία Τ,απα ποπ Ιπιε]]οχίτ (ταεσαπι Ρ]ταδία αἰτίαν 
ἔχοντα ἐξυβρίζειν βαγναΠΙΦΗε ἱμεπ]ῶμε «16/1ῇ671 λυπρὸν νησίδιον». ΟΟΙ- 
νετῖτ ἵπ ἱηδμί]απι Γῤγοῦ, οπππῖρας αίς Ἱπαιάίταπι, Αο]ας θα ἵπ 
ἸΑναγυράσιος ἴεσιοπι Ιαάαης Ιάοπουπι ερτερία ποθὶς τταάἰάϊτ, ατηήε΄ αἆ 
Ῥμοεπίεῖς Εωπρὶιάεϊ αεδιπιεπταπῃ ᾿ἀεπιοπδιταπάΠΙη π]δδίπια:  ΠΠΕΠΙΟΓΩΙΗΣ. 

Ἰ]]]ς, οτἶαπι ᾿Ανάγυρος ἔρως ο ου]5: ΠΟΙΠΕΩ ρτο ὤγθρωτος ( ἐἔνος } ἥρως τε- 

ᾱἵ ροτεΏῖε Ζεποδῖο Έεπτ.Ἡ. Ἔτ. 55. ἴδεις Απασγτί  τηστῖοις οκ Ίστο ἆε- 
πιο ἀῑεῖτας Ἱποῖπι ν]ο]ασσα, απῖ Ρτορίστεα, Ἡτ εταΏε Πεγοῦς Ι5εῖ {ασοῖ]ς Ἱπτί- 
ταῦ]ες.΄ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐπέμηνε τὴν παλλακή». ἥτις, μὴ δυναµένη συµ- 

πεῖσώ τὸν Ἰμΐδα» διέβαλεν ὡς ὠγελγῆ τῷ πατρί. ὁ δὲ. ἵπηπῖτ, ἐπήρωσεν 

αὐτὸν καὶ ἐγκατωκοδόμησεν. ἔπὶ τούτοις σα) ὃ ποτὸρ ἑωυτὸν ἀνήρτησεν" 
6 ἡ ὁὲξ παλλαλὴ εἷε Φφρέαρ ἑαυτὸν ἔρέψεν. Ἠΐς ἴσα «αΏάῖτ άσε» “Ἵστορεῖ 

ὃν Ἱερώνυμος ἐν τῷ περὶ Τραγωδοποιῶνν ἀπεικάζων τούτοις τὸν Εὐριτίδου 
Φοίνικα. Ίτπ Πῖ ἐγκατωκοδόμησεν» ὰ εδι. καθεῖρξεν εἰς οἴκημα», Γχῶςηιο 
ποι. Ἱπτε]]6οταπς ἴταηβδηπηςῖτ ΓΠ{εγοπγ ης αἲ «4{εσεᾖίπεο «εοπῖτα Τιπιατε]ι, 
Ρ. 56, 7, (Εά. Τζγίογί Ρ. 75» 3} επιάεΠκςπηππν Αιπεπιοηεῖς Ἠήρρο- 
πιοεπῖς Ἱηποπήπας Εποίπας πατταητε: Πησίογο ποῖατα ἀθάῖτ ετ ρίητα 1. ζα- 
{εο. ἵα Εάγβοεγ. Ῥ. 1ού. εοπξ. ἴληκεν. ἵα Τβμςγά. Ρ. ο1ιό», 517. Ουῖ 
ευα “δέάας ἀεῦει. ΕΠΙογοΙΗΩΗ 9ἳ απῖς αἨππάε Ἱαδεῖ Ἱποοσπίταπα» Ἡτ Ἱα- 
Ῥεῦδαι ἔγζνμη ἵπ Αάασ. «4ΜΡΥγΙΠ ΕοΠΜΊΟΥΕΣ, αἀεατ /ο. [Γοησίμ ἆε 
5οτῖρτ. Η]ςι. ΡΗΙΙ. Π. ς. 3» 8. 6. 

Ἱα]]α τεπιαπαὈῖτ απΠρΗς 5πρες Εωγέῤίαῆς Ῥ]οεπῖςε ἁπδίτατίο. πες 9 
{πεπῖητ Οτατοτῖς «4{ετοίηὶς τῖτο 5ρεεϊαῖα 6Χ επάοιαπ Όται. ο. Εϊπ. Ρ.οΙ» 
Ἐά, ϐΟΙ. Ταγογὶ Ρ. 66. Ῥτπαπῃ Πίος ἆς νἰτη5 απἹοτα ἆπο νεισι5 
εχηίρει {γρίώς (εκ εἶα Οεάϊρο ρειτῖτος) αι ἀῑείτητ 1ρ5ί οὐθεγὸς 
ἧττον σοφὲς τῶν ποιητῶν. ΈΤαυ]ο Ρος, πάλιν» Ἱπαπῖς, ὁ αὐτὸς ποιητὸς 

11 ἓν 



979 {. ο. Ν, ΡΙΑΤΕΙΡΕΣς οΑΡύΤ ΧΣΧΙΥ, 

ἓν τῷ Φοίνικι ἀποθαίνεται (Ιπῖτα Ἱεσίτης χεοῖθ» Υ. 439 γνώμας ---ἄπο- Λ 
Φαίνεται’ Πίο σφι γἰάετως, Φαίνεται --- ἀπολογούμενος") ὑπὲρ τῆς γε- 
γενήµένηο αὐτῷ πρὸς τὸν πατέρα διαβολῆς ἀπολογούμενος» καὶ ἀπεθίζων 
τοὺς ἀνθρώπευς μὴ ἐξ ὑποψίας μηδὲ ἓκ διαβολῆς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ βίου τὰς κρίσεις 
ποιεῖσθαι. 5ΕΩΠΗΩΤΗΓ ΤΙΙΠ ΠΟΥΕΠΟ γοισις Σγ1ρίών, ἵπ ἁταπιαῖο αὖ απηίσοο 

«ρτο Ῥποεπίςε ἀῑσιί, ᾳἩο5. πα αἱτοτανε Υοσο Ππιμταῖα», Πίο οίαΙΠ ΡΟΠΒΙΠ: 

"Ἠ»η δὲ πολλῶν ἠρέθην λόγων κριτὴῆς , 
Καὶ πόλλ᾽» ἁμιλληθέντα μαρτύρων ὕπο» 
ἘναντΏ ἔγγων» συμφορᾶς μιᾶς ὕπερ' 
ΚΑγὼ μὲν οὕτω, χὥστις ἔστ᾽ ἀνὴρ σοφὸςο» 
Λογίζομαι τἆληθὲς» εἷς ἀνδρὸς Φύσιν 
Σκοπῶν, δίαιταν ἥντι᾽ ἐμπορεύεται, 
Ὅστις ὁ) ὁμιλῶν ἥδεται κωκοῖς ὦνὴρ» 
Οὐ πώποτ᾽ ἠρώτησα», γινώσκων ὅτι Ῥ 
Τοιοῦτός ἐσθ᾽ οἵοιοπερ ἥδεται ἔυνών, 

Τ πάπα 5υστ (γο(ὲ Ῥτορίος αἴπο {αγ μερέ Ἰαιάαι φασαοίσαέε Εἶατ. /ᾳ. 
1 χο ἵπ «4εδοᾖῖμ. Ῥ. 1ο. ἨΝειδά τείο νυ]σατητ Τάνοντί ἔγνων σ. µ. 
πέρι νεὶ πάρα" 5εηἹεητΙ, οὕτως» ὅστις' χ᾿ὥστις ει ἵη Ίοπο Υ. Ζ86. «46- 
δε ᾖἡμὲ τεδροπάεης «0)εμοβίῇεπες Οσ. ἆς [αΐσδα Ίεραι, Τὰ ἰαμβεῖα ἐκ Φοίνι- 
κος Εὐριπίδου , ἴτες 5αἱτοπι ἱπηος οχ Ίδεῖς ψετθίδις αατῖτες η αάνειδαγίαη 
«οἴοταεῖ Ρ. 559» αἀμίρίτος [}ἐοον. ιδὲο. ΧΙ» ο. ΧΙΥΝ» πά (6/αγοπάαέ ϱΠαπι 
ἀἰςεθΏαῖ κακομµιλίας δίκην. Ῥτασῖετ Ο/Η 1ν Πρίὶδι. 37. Ἱαμάαταπι σαια- 
ἆεγο ἵπ «4{οΠίΠ. ΠΙ, 4. Π]είπια τταΏδτα]ῖε 1 «οπῖτασϊαπα δεΏδιπα /ἐῤαμέις 
Ερίρι, 430» Ὅστις γὰρ ὁμιλῶν Εὐριπίθδῃ ἥδεται  5εΠρείεσε ν]άετητ: Ὅστις 
) ὁμιλῶν (κατ Εὐριπίδην) ἵἥδεται Θεμιστίῳ», Οὐ πώποτ᾽ ἠρώτησα», γι- 
γνώσκων ὅτι τοῦ ἕν ὡς ἄριστα ποιεῖται λόγον. 
Θα πα Ιδεῖς Πονείῃ νοιδίρας ροδυΐτ ἵπ Έχς. ο Ῥμοεπῖςε σος ο 

Ρ. 415 νεισυπῃ ε[ςίπητ τΓοςμαίσ!ῃ : 

Τάφανῆ τεκµηρίοισιν εἶμότως ὤλίσκεται. 

Ολες Ἱδῖα φοινανῖτ «4ἱελαμάγ. εἴ πα] 5επῖοητίας Πη]τα ΦΙΓΟΠΙ. ΥΙ: 
Ῥ. 747. 4. α (επί δυπηδίτ πι γἱοἰηὶ Ίλεοάογείμς ΈΠεταρ. νι, ἵπ 
Ππο: 5ο αριά Ώηπο ΡεΓρΕΙΑΙΠ δοΓΙΡίτΙΣ, ἐν Φομίσσαις" πδὶ νη]σατ ἀεβοῖας 
ἐν Φοίνικι. δἱο Ίοεο εΧ Ῥποοπίσε, «Ἡεπι ἆαῖ ήοδάεί Ῥ. 999. 39 ἴπ 
Οοάϊεο ᾖ45, ΙΤ.εἰά, αἀδεπθίτατ, Εὐριπίδου Φομίσσαις. 

Οωἵαο νογίθης αὉ «4επεβίπε ειδιοᾶἰτίς 5αδίεεῖα 5υπῖ ἵπ Εάϊῑπϊοπε ΌΑα/- 
1611: 

ὍΑπας μὲν ἆὴρ αἰετῷ περάσιµος " 
Ἅπασα δὲ χθὼν ἀνδρὶ γενναίῳ πόλις. 

η] 1] ἹΠπαῦδοδαι «αδας ος ουί ἵμςο τοίσιτοις ἵωπ (οχἱὲ ήοζώσο Τίς. 
χο 



ΡΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΣ ΕΌΒΙΡΙΡΕΙ ΑΚσύΜΕΝΤΟ: χε 

Α τι, Ρ. 158. Ίοεο επδΗεἴπητατ οκ Εγέρίηής Ῥ]οεηὶςοίς: ἵπ ιο ερ (ρυση 
Ρ. 534 99» Νεἴ5ι5 ἴδῖ ἆπο Ἰεσιητητα Τωοπίο Ιαμάατί, 5οητοητίῃ, αυαθ Ρο- 
ταῖς ετ ἵπ Ῥποεπίςε 1οουπ1 Ἰηνεπίτα, ΡΠΙ]οδορΗίς ρἱαςαῖτ εε Ῥοδεῖς: νἱά. (σα- 
2ζῤεγ. ἵπ 1Η. «{πίομίμ. νι» 44. Ἐ]εραπτετ ΛιΠεπίρηφθες 4οἴωτο ΤΠοπιήςτος]ῖς 
πατρίδα ἀϊςιπτητ τὴν ἐλευθερίων νοµίσαντεςο [τοςγοέ ἵπ Ατολίά, Ρ. 194. Ὀ. 
Γαττίαπι 655ε τεριῖαηῖες» υΏίεμπαια Ῥεπε αἷτ, μὴ τὴν πόλω., ἀλλὰ τὴν οὐ- 
σίων πατρίδω αὗτοῖς ἡγεῖσθαι, {9δΐαε ἀϊεππταν ἵπ Όται χχχι, 437. Ὁ. 
οχρ]απανίτ 1:)εἰσε ππεπῖεπ εἶεσαπτετ 4. 4. Ἰζωγεις Ψ. 1.. τι, ο. 3. 

Ίπ Ιδῖς εκ Εωγῤῤίς Ῥλοεπίςε 1οὐσεί Οε2η. Ρ. 396.91. γ0Η. Ρ. 155, 

Σὺ ὁ) ὦ πατρῴα χθὼν ἐμὴ γενήτόρων. 

τοβησητο Τοττε αποάαπα αἀβίΡίτο ἁς[οπαϊ ροτεῖτ ἐμή” πηλὶ Ίογα γϊτῖυιη νἲ- 
ἁοτις 5ὶς εοιτἰσεπάµπα», Ἡξ δετίραἵς : ͵ 

[ Σὺ ὃ᾽ ὦ πατρώῴα χθὼν ἐμῶν γενήτόρων 
” 3 43 Ἂ ε -- Χατρ᾽' νθρὶ γάρ τοι» κἂν ὑπερβώλλῃ κακοῖς. 

. / - {. Οὖν ἔστι τοῦ θρέψαντος ἵδιον πέδον. 

ει, πε ἀπδίτεπιης, εκ ϱ0ο4, Ρατὶς, ᾖῇ5. ἐμῶν εποτανῖε ἵπ ππατσῖπε Π0τῖ 
5μἱ (ποξζις, 4πεπι 5ετναῖ ΒΙδ]. Εησά. Βατ, 

Τπ ΦΕΠΕΙΠ Άππατοτεπι ος 5μδρίσαςεπα Απιγηϊοτα ἀῑςὶ Ροτιήτ ἵπ Ῥποεπίςο 
ψεςυθ ο ὠὡζ0ύσεο (65Η. ῥ. 5099. 17, 

ΣΩ γήρας», οἷον τοῖς ἔχουσιν εἶ κακόν. 

υδὶ σε οῖ Ροιςτίτ ες τοῖς σ᾿ ἔχουσιω» Ὁπτ Ῥρίασεθαιτ {Τα λ]αμάρ ἵπ 5ΙρΡΙ. 
ν. Τ10δ.. 

Οεσαδίοπα Ῥεσείηαα Ρε]]εῖς.. οῖς [γαπάι]εητα Ηδίάϊπο ῬΠορπίχ α Ραΐτς΄ 
Φαῖτ οσυἱοταπῃ Ἰηπιίπα ρτίνατας» Ροταῖτ 05ος ΠιΠίΘΓΙπΠι Ειω{ρίάες Ἱπσοπίο: 
51Ο ΠΙΟΤΕΠΙ σετοτε; αἴηπε ἴπ ἴστα ΟΥαΤΙΟΠΕ ΨΕΙΦΙΠΙ ετίαπι οοἰ[οσατο. απ θπη 
Ῥαδει ε-. μας Ῥλοεπίοε οδούσει 41. Ρ. 434.96, Ραπο: αἰῖτοτ εοΕἱρὸ 

επτη. απατά. 6201. Ῥ. 315, ετ Τοτῖε τεοίη5» 

Γυνή τε πάντως ὦγριώτατον κακόν». 

φυα]ία πιπῖτα ἀῑσίς ἴη ππα]Ίεγες Ῥτασῖετ «οἴοτος ὁ µισογύνης Εγέῤης Σῤρο-- 
ὄγμας επὶ ἁταπιατ οἰπη]πχαπα Εαῑςτ αυοά αἆ το «ΙπΙΠαΙῃ Ῥ]οεπίςϊς αἴσιι-- 
πιεητώπα: Ῥεπο Ργοῖπάς Ιππσιπτητ «4//1ᾳ/ο Ὠῖς. Εβίος.1, ς. οἳ. Ρ. 1495. 
ποίαᾳ τραγῳθδία ἄλλην ἀρχὴν ἔχει» -- Φοῖνιξ [τί ἐστε» ] τὸ Φαινόµενον. 
Ἱππόλυτος» τὸ Φαινόμενον. 

ΝΤϊτατες» επ τοτῖεδ. ριιάϊςῃς «Ιαπάστις Πϊρροϊγτάς., ταπί ΤάΓΑΤΑ Εατρϊάς1 
ἔαστοπι Ρηοεπῖςίς ππεπτίοποῦχ, πϊςί ἀἰκίσςει αρυά {107εγΗΠΗς 

Τά πιθόµην» καὶ ἔρεξω 

τά 



ο73 1 ο. ν. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ ζςΑΡΌΤΧΧΙΥ. 

αἴηια Ίπ Πΐ5 οτἴαιπ Ῥεεγαίετε ἀθριαπε οπιηίδης αΠοπαῃ παταποπίδης αμα -΄ Α. 
τοίΊζας {101μεΓ1. 

σοά Ποπ 6ΤαΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ νοῦσΙς Πο α πο Ῥταετεγπ]ττεπάϊ» 4πος εχ Ῥ]ουῬ- 

πίσο Ῥαττος 4Πατιος «οπίπιο5 εχμίδοι Γάῑτίο Λας, δ0 εἴτα]ο” δέ0- 

Ζαεί, Ὅτι ἐν τοῖς γάμοις τὰς τῶν συναπτοµένων ἡλικίως χρὴ σκοτεῖνν 

Ῥτίπιαπα. Ῥ. 490. (0γ0έ. Ρ. 993 ἴπτον νοισις ἴδή Ιοεσπς Ἡς εκ Εωμρ. 

Ῥμοοπίσα: αἱο5 να]άε νἰπατο5 τετ ΟγοΓς αὐθίε ἵπνεπεται 1η 

Εὰ. ει 6οάά. 3155. 

Μοχθηρόν ἐστιν ὦνδρ) πρεσβύτη τέκνα 
ΔίΦωσιν ὅστιο. οὐμέβ ὡραῖος γαμεῖι 

ιά 

Δέσποινα Χρ γέρεντι νυμφίω γυνή, 
.. 

ςιὈ ποια ΤΠ] νοιρας Ἱερίτητ Πτάεηι εκ Ῥ]οεπίςε :᾿ 

Πικρὸν νέα Ύγυναικ} πρεσβύτης ἀνήρ Β 

ΦοΠΟ 1145 [οεμηίπάρ {σγῶτίσα]ηρεις, 

Τα]ίς ἵπ Ἶος ἀγαιπαίς Ρε]]οί Ιπνεποιίας ΨΙάση : ἀαὈιῖετ  Απιγηιοῦ, ἘἙμοσῖ- οι Αα ωια; Ρ ᾿ 
οἱ ετἰαπῃ. νοπῖς 4ΠποΓς Ῥογοιβσας 5οσυπάαπι Γγ1ράση. Ίεφιιε σποτα- 
αι ΠΗοπιοτίσα πηατογβη ας Ηἱρροάαπιία,΄ πα νοτα]απα ἀεδρίσαταϊ Γατι- 
τα. Ρροα]]οί, εί εμείς {η ἔΕΠΟΡέΗΣ 5ὶ δειπεὶ Π]α ῥοπάως τοἱείαδδεῖ» 
αάσϊγοο βΠμπα οταῦαῖ ΙΠΥ6ΠεΠι ΡΠουπῖςθπι» 

Παλλωκίδι προμιγήναι» ἵν ἐχθήρειε γέροντα. | 

αἆ «οί νοισαπα Εαιηίως ἵπ Ἡ. 1 Ρ. 667, 1», ἀφίσταται γὰρ» Ἱπαιῖτ 
γέροντος νέα γυνή, πειραθεῖσα ἡῶντος { εἳ σφριγῶντος ) ὠνθρόᾳ. 

Γυναμκί τ) ἐχβρὸν χρήμα πρεσβύτη: ἀνὴρ, ιν ο 

Π1ρΙοής οχ Ὀαπαῦ νεισοις ἴδιε Ἱεσίτιν Ιρ]άειπι αριιά οῤσεης αἰτογαπι 
οχ Ῥ]οσπίςαϐ, νοσςα πηηϊαῖαν ἴΓαΠδδυΤηδίΕ ἶπ Ρετάίταπι ποθῖς «οπιθεᾷίαια 
«γἰπιοβώ πες δἳ Παϊας ε5ι ΥΕΙΣΙ5» 

Αἰσχρὸν νέῳ γυναικὶ πρεσβύτης ἄνὶρ, 
ως 

(4) 11ο ΙΔ. ΔΙ. ΛΙ. ει Μ. α Ποτανϊ5 ρετπηταῖας» {6- 
αἴιοΏίΟΓ ΘΙΤΟΓΕ5 Ῥερετετήπι: ἵπ γετοῖς Ρεγζοίοπέν αρα ὢήοδαειώε 
Ῥ. 457. 38» Ρτο ἡμφιᾶσθαι εἵματα» πια] νυὶσατητ ἢ διαφάσθαι 
εἶματν. ιτ αἰτετίας ϱεπετὶδ ουἁ αςίαπ, Ἱερίτατ 1η Ὃ 

ὤρ- 



Ὦ5 ΡΗΟΕΝΙΟΙ5 ΕὐΠΙΡΙΡΠΙ ΑπουΜΕΝΤΟ. ο733 

Ἅ πι οςςο ἀῑσῖτην (/2/1εΜΗὲ 'ἄ]εν. 8τοπι. νΙ, Ῥ. 747, 11: οπῖ Τλευσμίάήε 
Νεητεητίαπι ποδ]]εια ν. 4558 --46ο5 πιπ]το τεστία5, αιοὰ [αοῖτ ο 1έπσεμς 
ΧΙΙ; Ῥ. 57ο. Α. οἳ Ἡιπο 5εο Πτι /ο. Ταγ1ο; Ἱμεει. 5. ς. 3, «οπιρᾶ- 
{αὔ5οτ 6ὔπ ΤοοβΆΙ (οπιςϊ ναιδίδμ5 εκ Νεορτοίεπο, αιΐ ααἰάεα οχ. 
Πεοσπἰάεῖς ποσισαῖε υπῖ εκρτεςίς 

Οὐ σύμφορον νέα ᾿στὶ πρεσβύτη γυνή. 
Ὥσπερ γὰρ ὤκατως οὐδὲ μικρὸν πείθεται 
Ενὶ «ηδαλίω» τὸ πεῖσα᾽ ἀποῤῥήξασα δὲ 
” Ν ϱ/ κ 2 τί} { 
Ἐκ. »υκτὸς ἕτερον λιμέν᾽ ἔχουσ᾽ ἐξευρέθη. 

η συμΟέρον Πεοταια πιπτανϊ» ΥΟΟΘΙΠ4ΠΕ τὸ πεῖσμ, ἵπ τὰ δέσμ᾽ πππητα- 
ταἩ. (γο10 ρ. 7ο7. τεδτη. ν 

Φεᾷ αὐίά το]απίς νετεῖρις Γποϊσηας νε]ητ οχ Ῥποεπίοε ργο]ατῖςὲ Ῥεϊπή 
Ὦ εοπτεπεῖα» 5ἵ 8ερατοτητ -α το]αῖςδ» ἵπ ὉυπίνεΓδαπα 5πητα, {α]58 εδ: Ίθς ΕΙΙΠΙ 

ν]οϊηῖ Ιπησί Ροϊεδῖ, τέκνω Δίδωσιω ὅστις αὈσυτάαπι «5  Ταπάο ἤεα- 
21149 απῖ πιοπαατῖτ ῥτίπΊήπῃ α τεΠαυῖς 5εραΓαπάῃ : ἴπ αἰτετο Ρτο Δίλω- 
σι οοπῖσοτο τθπῖαϊ Δείλαιος" Ἰπῖς ἴ]]ε Ῥτο 5ο «απάοτα πηεαπῃ απτεροπεί 
οοπίσοτΏαπα Ιθρθητίς εκ Πζοταγαπι ἆποιῖα (πα (3) ΙΔ ει Μ 5αέρε Γεβε[- 
Ίετο Πρτατίος, έστω ππο ἁμοτα 5ο1ἴρεπτε.,) Δμώς ἐστι, ὅστις -- 

Ῥτίπιο νετειή ἀς εεῖθής Ίαπο τεδίταο 5επῖἙηιίατῃ : 

Μοχθηρόν ἔστιν ἀνδρὶ πρεσβύτη νέα [ Γυνὴ Ἱ 

ος τη νέα ὉὈῖ ΠΑΙΠΠ 6556: τέκνων Νογςσας τες οπητεϊ ἀεραῖε Ππϊταπη, 
κοσιαπτῖς ]οεῖ. απ Ῥοτηῖτ αΏρί ἵπ Ῥποεπῖςςε ροηπί, πες πηῖμί 5οτ]ρτίο 4 »απἱ Ρὲ 
ιο Δίδωσι Ἱερίήπια νΙάετατ: 

Δμώς ἔστων ὅστιο οὖν λ ὡραῖος Ὑομεῖ" 
/ ΄ ο 

Δέσπονα γὰρ γέροντι νυμφίῳ γυνή. 

«) Ἡουππι ΥΕΥςΠΠΠΠ δοουπάης Ἡτ Γωγέρηής Ἱαρίτας ἵαπ «4γΙίοβή. ΤΗβρΙΛ. 49ος 
ἨΗιίας ὀοηίμαο πθις Π]α Δμὼς αρῖε, Πὶ ἴπ]1οΥ, ΠΤεδροπᾶει. οκ ε5ε Πο- 
πιοτίσα Δμὼς» ΠΟΠ Π]]α ΤαπΊεή ενἰταῖα «Δεποβρβοπεξ, πεαιο Τσαρὶςϊῖςς ἵπ Γα- 
Σ1ρὲάΐς ηπα φηοασπε Τταροεάία Ε]εοῖτα 5αερε τερειίτα νο». 656, 691, 799, 

914. 859. 844. ἃσις 96ο. Δμωὶῖς Ἱεριιγ ἴαπ Εππρίάείδ, «ὐαε ΠιδοΙσπη 
αἳϊδῖ τεροτῖτϊ 5αδρίσοσ» «ιαπ ἵπ «4ἱεκαπάγὲ Ι/είορίὶς Ἠθε]ο (Ρ. 98.) 
πὶο ἴρτο οπιεπάατα {σωγ. ΙΝογΠΙΖΠΜΟ Ῥ. 175. : 

᾽Αλλ 

. ν Ν ον 

Λ1αγοῖ νΠΙ. 1. νοᾶ παμπόλλου" (ααοῖ5 απ]άεπι πάμτολυς αλήθειας : 

φοά πισααπι αδί απ οσευιτας ἵπ Ν, Ἐ. απτ απ Απηιι Εοεάεσί5 
Αἱεχ. εις. Οοάΐουπι ᾖή9:, Ἱεοτῖο, πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος», επροῖ 
{/ωγοί νι, 34. οοπιραταπεϊ {οΤιᾳ556 ρεπυίπα υἱάερίτα:, 

πι 



ση. 0, Υ. ΡΙΑΤΕΙΒΕΣ ολΡύΤΣΣΙΥ. 
αλλ) ἥδε μ ἐξέσωσεν᾽ ἔστι δέ µοι τροφὸς ο 
Μήτηρ, ἀδελφὴ, δµμωῖο, ἄγκυρα» στέγη. 

Οοπιπιοόαπι τοςοϊάος» ἵΠ Ίος 1ρ5ο ἁπαιπατς, Ῥ]οσπίος, Ψοσεπι αἁλῖδίταπα 
{γ1ρίάὲ:- Ίναες ποῦῖς γα]άς νΊτίατα (αιιοὰ πιη]εῖς ενεπῖτ ἵῃ ἴστο ρε]]ο Έτα- 
φοεάϊαταπα Επασπιοηεῖς) Ῥχοδίαητ ἵπ Εγοὐζπί Τμοχίεο ΓΠἐῤῥουγαί. Δάπετὴς 
ὁ γόνος ] ̓Αντὶ τοῦ διαυγὴο καὶ καθαρός. ὡς καὶ ἱὐριπίδη: ε’ Φοίνικιν (5ίς 
Οἷωε, /ο. «4ἱδεγιέ αἆ Πεςγο. 1 Ρ. 993. 3) λέγων, Δμωσὶ ὃ) ἐμοῖσιω εἶ- 
πον ὡς τουτηρίαις πυρίδες καὶ δµηπέτη κτεῖνωι. Οπηπάο ρε; ἆπο 5εει]α πῖ- 
1] ορῖς αἱίατύπ] αντ εΧ Οοάἱεῖρας, ετ Φαγέδαιναν Ίϊσει πιεα]εῖς ἀπονιψ ει” 
ἵπ πος αΠοαῦε΄ οΏΠςΓο γἱκ πιεάϊςαβΗϊ Πεεβῖε αἀλίδετε ππεάἰοίηαια Ρετίςς 
Ίοδαπ. Ουίά 5ἳ ἀῑκειίε ΑΠΙΥΗΤΟΓ ἵπ Ῥμοεπίςς 

Δμωσὶν ὃ᾽ ἐμοῖσιν εἶπον, ὧς καυτήριω 
Ἐς πῦρ ἔδει καὶ [ ταῦτα Ἰ δη δµτετῆ 
Θεῖναι. « 

Ὑοἰαῖτις {διτο «απάἆσπτο οσμ]ο5 οκ"Τοία Π110. 5αονι]ς. 1]]ο 5οΏοχ Πισὶῖς απποτίς 
αοσθηςΗς 2 «ἱΟο εοεσατής πιεί 8είναε Ῥοκ. αππι τεπιροςΐ «ποὐίαδαω 
ΑΙΠΥΗΤΟΙ. ὍὉ τῆς γυναικὸς (νὶά. Εγέρ. Έ]ες. ν. 938) νε]ατ Δμὼς --- 

Ἡς Οοπήςσο 7110 «ἄοέζως «ἆε]εμί] ἀἰοαῦαπιις {ογἱδ1ς αολ/ῶγ1, Ῥτας- 

«ογτίπι αἱ νατι]ί ΠΙρξθιαπε πανί ρας» Ἡν γὰρ» πένης ὢν» πεπιρε γαμῇ» 

βοσουπάυτα. Οοπιίσαπι «4μζκαμάγ]άεη αριιά ὡήοδαεώπε Ῥ. 419: 56. 

Ἡν γὰρ» πένης ὢν τὴν γυναῖκα, χρήματα 
Λαβὼν» ἔχει δέσποιναν», οὐ γυναϊκ᾽ ἔτι 
της ἔστι ὀοῦλος, 

Ἑαάοπι 65 ος {1γ1ρίζ15΄ Ἱνε]απῖρρο 5απιαπεῖα. Ἐκ εἴις Ῥπαξιποπιο αἴαε 

νοιοτος {10162 ἀεάσιαπτ Ἱπτετρτετες ἱδία Ποῦϊ5. 5ειναν]τ {ηδέαέ ώς ἵα 04. 

8 Ῥ. 5030 955 

: Ἐλεύθερος ὃ ὢν δοῦλός ἔστι τοῦ λέχους» 
Πεπραμένον το σὤμα τῆς Φερνῆς ἔχων. 

1 

Τ]άνπα ποη. Ἱπτε]]εσια Ιατεπὲ αρυά Ρ/ωήαγο Ἐ. Το Ῥ. 498. Α. Ὑειε- 
τήν δαΡίαΠΕΙΙ. ὐπιή]πια Ρτοδταπε σα ἆς τε πποπῖτα (Ιεοδιῇῖ» Βἰτασί, Οσρέ 

1 Ιμωαμί, (αἰἡογαιίάαες οεϊεΓοτιππαπετ (αὐεγωπίάαε .αεομί δα: ὅ 

τῷ τούτῳ καὶ τῷ γένει καθυπερέχοισα τάνδρς ἄρχει προχιρέεται' αάάϊε 

Οοεἶμς, παρὰ τὸν τᾶς Φύσιος νόμον. Αά αάπια Επιρϊάςα γἱιὰερυπιης 

αριίοτα Ρ/ωιζπὲ νεῖρα Μεσαδοτ Αι. τα» ν» όο, 

Να Ζ1σε Ἱπαο]αιῶ οί, εῶ ἴπ ῥοζθεἑσ{ό ἐπ 15 

Ώοιαίωέ ΙΠῶςἱῶΠὲ 6ἱ 40 ἐἰ «4/10 105. 
5εᾷ 

ι 



ΤΕ, ΡΗΟΕΝΙΟΙΣ5 ΕΌΒΙΡΙΡΕΙ ΑπΟΌΜΕΝΤΟ. 975 

Α εοἆ οτ Πϊπς ποσιτα ἀῑδίαπι ος Ῥ]οσπῖςςς 

Δμώς ἔστιω, ὅττις οὖν ἔρ  ὡραῖος γαμεῖι 
Δέσπομα γὰρ γέροντ; νυμφίω γυνή. 

Ότατ απτοιπ Ἠαθο νετα σἶπτ, οἳ 5εύετα Ἱεσαπτις Ίπ Ἱσιασπιοά πηριῖας 
ἀῑεια. εχ στ. ΛΡωέαγοβὲ ἴπ 8οΙοπε ϱ. 89. Ρ. Ε. ΙΠΙΠΐπιαο ΤΑΠΙΕΠ αὈδιτά σπα 
εται Ὠεί ΤΏεἱρβίοϊ «οη5Ηἴαπι Ἐρίπο ἁαταπι, 5επὶ «οε[οὶ., Παιδῶν τ᾿ ἐρα- 

στὸ» 410 56Ώςα 5ε [ηΐδοο ἀῑσεδαι Τρηῖς απ Εηγίρ. Ραρρ]. ν. 19δδ. Ὁομ- 
͵ εἴ[απα Π]αά ἀῑνίπυπα, Ῥταετε: βσηςση. ΙΧ, Ρ. 7855. ποδῖς οχ]ήθει ΌΕΠο- 

η {θε Ῥταερ. Ἐνααδ. Υ, Ρ. 915. ἡῖν σιαγἰςϊπϊ νειδίοας οχ- 
Ῥτεδδυπ]: 

Ἐργῖε Ιζλυμένοιο πάϊ Πρεσβωνιάδαο 
Ὃψ' ἦλβες γενεν διζήωενος. ὦλλὸ κὶ ἔμπιε 
ἹστοβοΠί γέροντε νέαν ποτίβαλλε κορώνην. 

Ἑ Όσποπισς Ἰπίτεαιεῃς ]ε Ώεοταιη «π]τογ, πϊπϊ Ῥασμα 5εψετᾶ» ΟἵΙ6 51Ο 
Πεγείπιο, Γέροντι» Ἱπαυίε, νέάν συνοικεῖν (1πιο συνοικίζεν»)ὶ εἶ παίδων 
ἐπιθυμεῖ, οὐ µώντεως οὐδὲ ποῦτο, ἄλλὰ Φύσιν ἐπισταμένου. 4Ἡαςὶ γετο 
ποη ππυ]τα Όϊ Ἠοπήποδαπε ἀεάστῖητ ἁῑνίπι, αἴιας αὔΌδηπε ορε «οε]εςιῖ 

4 γαδεδ ερΏςµΊεγε ιῶ} Γοται ααἰπνεπίςεεητ, Ὁπίαδοσπαπε οἶπι 16 νεσσας 
Ροξταε, Ώε]ρῃίσο 5αστατίο Ἱηςοτνϊοπτίς Ἰπϊαςπιοαϊ Ιησοπίοτια» Ὁτ Παῦθ. 
ππυς ποππυ]]α. νε]]επῃ Ῥ]ητίπια αἆ ος οτασπ]α ρετνεπίδδοπι. Ῥτοραδί]τας 
Ὅειπι ἴ]α ςαπη 1 11μσέε εἵ 1411ε/] Παέγσήῃ 1ποῖτ ποιπϊπίδας ἀρεῖσ- 
ΠΊΦΏΤΕΠη Ποη εκ Ώππιαπα ρεΏτῖς ἀῑαίεοτο, 5εά απῖδας Θ4ΠΠ ἵη Γ6ΠΙ ΏΘΠΙΟ 
τποττα απ» ταπιθῖςὶ Πτα 5αΠθαΙη εχεοσ](ανασίπτ, απτε Γηδδεῖ Ἠδις, ἵπῃ- 

«ΩυαπΙ εχ Ώεοτυα ἀϊα]εετο» α1αΠΙ αὉ Ἡπιαπα ἀἴνειδαπι πηπ]εῖς ἆοσατ εχθπῃ- 
Φ]ς Ὀϊοσεπες «η (ης. Ῥ. 149. οἳ πονθιαππΙς οκ τοδπιοπϊς ᾖ70η16- 
ἡ, Γἠεγευγάσε, ΠΕρίελαμΗ, δαΠΗΥΣΙοµίς, Ρήἡ]οεμὴ, Γ]αλοηής. αΠἱογαπι- 

Ὁ οἵὖς», αποτπι ρίπ]ας Ἡτ ππα]τα δἱο φἳδὶ αᾳποαΠα Πσσοτα ογοάϊάϊτ Διαστὲ 
διαλέγεσθωι» Ὁτ φεηδῖτ 2ἱη. Ῥ. 157. Β, 56ἆ 5, Διαστὶ Ιοᾳυμία» ἵπιο- 
Ῥτες Αροιηηίς Ὠε]ρῃίαί νετσηπῃ ἀεάστῖς, 

Ἱστο[ροῆί γέροντι νέαν ποτίβαλλε πορώνηνο 

ἁοἰεπάππῃ εντ νοςες ἁῑνίπας ταπῃ ἀῑαπ τρίτος Ἰατηῖςςᾳ ἁορτανατας ἵπ Πΐς 
αρυά Ισσεμίαπωπ (εητ, Ἡ» ῬΓΟΥ. 75. ᾽Αεὶ ᾽ γέροτι νέον ἐπμάλλειν 
κούρη» ] ἸΤοῖς πρεσβυτέροις νέαν συνευνάζειυ. Ἠ]πς ἴπ α]ζαο Τ,οχῖσοι 
εοπτηρῖα [ταηκίείητ» αἆ γεταπῃ ταϊοπεπ ποριγῖ νοισης τεάιπτορτατα-ἶαπι αι - 
ἄσπι ἵαπ Ερίς, Οπτῖςα 1, Ρ. 67, αὖ απηϊςϊῖπιο 0. ᾖ1ῤηζεπίο 

πι 6 ςΑ- 



ῃ 

76 0, ὕ. ΡΒΙΑΤΕΙΡΕς οΑΡῦΤΧΣν, 

ο ρορε 

ο» αδςἙἘ Ἐν νο. 

5ίγο ϱΟογο]]ατίαπα οΓΙ{1ο Πα. 

»θςροοοφοοος οσο ῥοοοςοθοςλς 

(Τοπ ἐαγιο ἐπιε]ία (γ1έἱεογισα οὐδεγραία φἰιᾷεγὲ ο ἀ{ρογοίς ηηο-- 
ο. οὖν, φμεόις εγγαγἰπέ ἠἰδγαγιἰ. ΕΗἰ5 (ἐέεγας οοπἐιπβ ἐπ 5 εἰίαηα 

πιαζε αἰίγα){. Βγοροπιιπέιγ οΟΓΥΕΟΙΙΟΠΕΣ εκ ᾖι0υ ϱΓΓΟΤΙΙΠΙ [οπἱθ. 
Ῥγο τήν’ εἶδε δεγΙδεπάιηι τηνδὶ δὲ ἔτι Σεπίοσ]έ ο. Σκηνὴ θεωρική. 
Κώθωνα µόνωτον δ0ΥὲρδΙ556 ΓοΙθΙΠΟΠΕΙΙ ΠΟ] κ. µόνον τόν. (ἰπίας 
711π.15 ποέιι5 «4ἰοϊδίααιδ /}αἱ6}. «ΦΕΠΕΣ νέίαε οιμἑᾳος πιῤῥαπε 
«οί (Παγοπέε/ι ΠΟΊι ἐπὶ τόπον θεῖον, δε ἐπὶ τὸ πορθμεῖον ἄγειν. 
ΦΡεαἰδις {ταείιμδ. 19ε (αγοπίε φιαθάαῖπ , εἰιδφμε εγπιδα εἰίαπι Ὦ 
εν Φ4ὔυαἀε. «εάάιίιι εὐπλοῶμεν Πιµοίαπο, Ργο εὖ πάθωµεν. 
Ἑλίναι χρυσοαῖ. Νηδὺν αἰσχρῶν Γπαίγθηι εἰἑοίαγι. ᾿Ολιγηπελέες ἆοι-- 

δαὶ (αὐἐπιασ]ό αἰοίὲ νά εΊέιιγ νοίεγες ἵπ ἐλοίώηι ΠΥ/ιΠὲ, ποπ 
λίην πολέες. βΡεἰγί τὰ παλαιά ὠτακτήματα ἀἰκεγαί «επιεπς εν. 
7ι01 τὰ παλαιὰ τὰ κτήματα. }μαάαθί Βαδγ{οπο στραγγαλώµενοι «{- 
}Ιοαπο.. Β]ωίαγεᾖο τὸ Μενανδρεῖον γεδὲἐἐιέ7τι» ΡτΟ τὸ μὲν ἀνδρεῖον” 

αἰζθὲ τερετΙτί οοπέταγ 1111 ϱΙΣ117. Τὸ λογικὸν ἔτι ΙΠΕΠΙ6Θ. ὕπωτον 
««ἰκίσοο 1ἐπιαειώι.. ὉὈμαθάασα εν «4τειηράς, Ειωοοίο, αἰίδε 
Πόσου παρέσγ» τπ ερἰςγαηΙΊΙε Γιἐδίἐζιμιιίω οὖθαρ «{εσελγίος ᾿Αμ- 
Φιαραϊάδη 1 οΓαεΜΙο: τὸ τῶν λόγων νᾶμα», ΕΛΙΙΟΠὲ {α, Ἱστᾶν, 
αρρεπάετε αἆ {ἰόγαμα, {Ιοπί 61γ9. Οµμαεάανι [ωοίαπο, 4ε- 
Ιίαπο, Βἠιζοδέγαίο. Ἑρμοῦ νᾶμαω Βαιδαπίας. ἘἨπιόης ΠΟΠΊΕΠ. 
πιαἰπὲ» 4{δοιερίαάαγκπα, «4γἰδεάαε ; φιιοᾶ εἰ αὐ/ηλσίωγ: Πίαε ο 
πρ/ιθπ ἰαΐθγο ἴτι ΠοηΙπε ἐπποιξ (αγα/πηιαξἰοί. «{ἰοοεξιιωιέιΥ 

ἔαιαεπι 1 Πιογαιᾶξ καλλιεπεῖσθωι Χεπορλοπιὲ Ποτειδὰν εἰ αἰἷα 
Ποτίοα, ποπεπ θα] Αἰξωγέων" αἰιόὰ εξ Οἵου" «4πιζρ]οπίέ τὸ 
τιµιώτατα τοῖς ἀνθρώποις " Γ/γοιηςὲ 7 Ύγ{αθο ἐρωτῆς ἥβης ἄνθος. «ππ-- 

ἀοοίαὲ «4ργγγἑι-Πο ἄρχων» εἷε, δεά ατείως /1ιογαέ ἀρχώνης τῆς 
τεντηκοστῆς. {5ά6ο, ϱΡΤΟ ἑξάκιςν γεδίε( {13 ἐξ ̓ Ακής, ἐκ μγό6 ἄοθι 

Οι ΟΠ Παϊ Ἡδετιατειη ἸΙασίοις νείατ σος τοππῖπίς Ιάεῖτςο ποίυπε 
εἰτοιηδεπίρίαια» αιοά νῖπ εορἰταπάϊ Πεσατε νἱάεπτας», αιοάφαε 

τοσι]ῖς φεγν]]τος αάάῑστΙ τατὶ νοτῖταεπι ἁατεσαπτ αΏδιγάδαπι» εγπεπάαιπ 
εχ ροἷα υἱ 5εητεπῖας Ρρτοῦς Ρθ!δρεςῖα; Ύεία ἴ4ΙΠΕΠ ΟΠΙΠΕΣ (598 [ατθ- 

Ρυη- 



ΙΝΕ ΑΌ ΙΠ1.ΑΜ ΟΟΚΟΙΠΙ,ΑΚΙύΜ σπΙΤΙΟΌΜ. «37 

Α Ῥυπιαξς ἆμπα 5πο πΊοτα δοπὶρῖτ ή. «4. ος ἵπ Ψατίααπα Τ,οστῖο- 
πιπι Πδτὶ χν οπρῖτο 5εχτο ἀαείῖπιο, Όεπτμπι  μἰβῖπιΗΙη ἀῑνοιοίς πΠιοβϊς 
Ρεεσαταπτ Πτα Υεῖεγε5» 41905 ΟΙΠΠΟς ἵῃ ΠΙΠΙΟΓΑίΟ Πάρις ππασηαΠι 
αἀΐστι νἱτία Πρτοταπα απτίηνοζα]α 5απατητῖς ΙΠταἴεΙ1. Ῥτας σαοτοτῖς ΟΠΙ- 
πίρας ῬεσςατΙπε προ ΠποάΟ» 5ειπε] (απ 5ο ῄρεητος Πτοτα αιιαθ 
{πεταητ Ρῖ5 Ροπεπάπες 5εραζαπάα οοπίηῃσεπτος» ἀῑσια]μοπιον Πεοταν, αααδ 
εοπίπηρετε «ἀοβιοταητ,. Οἱ πια]τοῦ ἆς το]αιῖς ατίβογήπε, Ἠωπς οεἴαπα 
επιεπάαπάϊ {οητεπι αροτΠείτε Α. [εοβακάως, {/ος. Φεώίσογ, ἴπ' (ταοοῖς 
Ῥταεσετιίπι Βοπρτοίρης ᾖν. 6αφααδομις. Τη υπο Ίος» -δἱ οαὶς ἵτα νεῖίτ., 
εοπἰθοτηταἰἰ σεΠοτα 5εΠάΙΟΓΗΠ1» ας ΤαΠοΠ Ῥαας (ραινα πιαραῖς Ἱσσας 
«οιΠροπετο») Ματειπατῖςος. ἠπταπαατ.  ΟΩποίαπος εΠίΠπ Ἠας Ἠμππαπας Ἱ- 
τοίας τγαοταΙη5, ΡΙο: 50 απίδαπε Ιησοπ πποάπ]α» ταπ1οΠ απΠπάσια ΟΙΠ]- 
πες γίαπι Ἰπεϊρίπας, ατα ΡΓΙΠΙ ποῦῖς ΠΙΟΠΡΙΤΟΤΗΠΕ  Ῥοῦτ τοπαῖας ἵπ Ἱτα- 
Πα Πτετας απτῖς. Πας ΝΜΠαδίσαε ομἱτοτες: Ἡτ πηἰπίπις παἰταπάμης οἷε, οκ 

«Ὁ. ἠκάεια ετίαπι ειγοτυπῖ  Γοπτῖρας τεσεππῖοτος (πίείσος. αἰΙφια Ὠαπςο ποδίς- 
οἵπι αθῖαῖο νἰνηΠῖ, οΡΙΙΠΙ5 ϱΙεΙΠαΙε διᾳς. ἀριίναςσο σοπἰθοίιγας. ὃῬαιι- 

οἳς [οτι Ροϊθιαπ οχεπιρ]ί5 πονῖ οεΠτυΙα «ἴνοιδος «ΕΤΡΟΤΗΠΙ {οπῖος ἴ- 
νεπίρας. Ἠασαπα τετπη. Στιά1οδί5 ἀειποήίτης» τΠρ]ίσοπα αιέοπῃ ἰδΙΠ 
αἴοπι ἀἴοεραια, ειταπάϊ Πιούµπι Ρευπια]εῖς. παπι ἱπρείπής αιτίησαπι Ίος 
εαρίτε, 41ο Πτεταε εοπαησειπάας Ίπαίε ἀῑσιτασίας, νο Ίαπι οι α- Πῖ- 
Ρταγίδ» «ως α Ῥεηί Πὔτοτι Ῥάιτοηίρης, νοςς5 ποθί Ρεροτετμητ αὖ 
Αποτοταπι ΥαϊοτΙα. πἹοηξα αΠεπίδδίπιας. 

-. Ἑπ Ίος ἔοπτε γα Ίπ. ]οοί Πηῖας αηἴαπ Ὀϊαιίδος Εητίρίάσος. γοτσιις 
«απανί» εκ ΙΜεἰααρτο (ααρ. ΧΗΙ.,) Ρτο ἐσθλὸν ἀμφον ἔκγονον, οοιτί- 
σης, ἐσβλὸν ἂν Φῦναι γόνον. ϱΟάεΙῃ «πρ. ριο παρ ἐν Περσῶν, ἵπ 4ε- 
«ο νειδα παρεκπεσών. ἵαπ ΕΒωγ{ρίάς εκ [μομε (ο. ΧΝΗ, ) ΡΙΟ Ἰδοῦσ᾽ 
ἀδινοῦς σ. ''- Ἰδοῦσα ὃ) ᾿Ινοῦς συ.Φοράν. ο. ΧΙκ, οκ εἷο δή που ΠΟΠΙΟΠ 

Ο [οοὶ Οἰδίπου. Ειπρίάεα», ο. ΧΧΗΙ, ταδε]. 

ὃς ὁ Εὐγλωσσία Νμιά 

ρτο νι]σαῖ αραιά Ο/2/ΠΕΜέΕΙΣ «4ἱοπσπάριη , 

ὃς ὃ) εὐγλωσσίων Εἰ καὶ 

Ώπρ]εχ Ἠ]ίο εππογ εἴαῖ; Παπ γ]οσα αποφιο ργοπαπςϊαίο ΡΙΟ νι ἄ 
ἀεάετατ νειῶ. Ώπρ]εα Ιάεπιφμο οὐτίπει ἴπ ΓοἨοςβ) Οοπιςϊ γεια αριιά 
αούὐβσοη Ἐ]οτίἱεςρ. Ενά. (65η. Ῥ. 941» 19: 41ΕΙΠ Οοἆεχ ᾖ485. Τ,οιά, πο 
αἰίτοι οκἰἠβαι ας νη]σατας» . τ 

Τὸ χωρίον μὲν γὰρ τόδ’ ἔστὶ πᾶν κύκλῳ 
᾽ΟὈλυμπία. τήνδ' εἶδε τὴν σκηνὴν ἐκεῖ 
Σχηνὴν ὁρῶν θεωρικὴν νοµίζεται. 

Τι 9 οσο. 



93 1. ο. ν. ΏΙΑΤΚΙΡΕς ΟΑΡΌΤ ΣΧΣΥ. 

Οομς απ ]λαά ἵπ νόµιζέ σε τεεῖε» Πὶ [π]ος, πιπωγίτ Ρ. 169. ο Α 
εἶδε ει αερίεο. (οιπίρο, 

Ολυμπία ' τηνδὶ δὲ τὴν σνηνὴν ἔκεῖ 
Σκηνὴν ὁράν θεωρικὴν νόµιξέ σε. 

Ραμ]ο Ῥο5ι. Ἐλευθέρι) ἀφίκοντο θύσουσαι" ἔοεε ν6ΥΟ 46Η10Υ 1 Πές (ααοᾶ 
ἀἱρῖτο ἀἆεπιοηςιιαρας) ῥώνα 1 ΣΕΠέοΥ ΜΗ γἰάσγο [εσαίογωήή, Ο1Ο5 πεπιρα 
πιίττεραητ εἰνίταιες αἲ Ἰηάος 5οΙεπΙΠ65. (οἱ ἀθάϊδο ππῖτοι σε 
ρεείαειῶ}ΕΜ2: Ἠῖ Ποδίςί σκηνὺν» θεωρωὴν κίστην (τῶν ἐπὶ τὰς θεωρίαε 
στελλοκένων» δοᾖο). ἵπ «4γλιοβή. ΄Αχ.ν. τοβ) ἄῑχίε Ρο] κ. τό. Λά 
απατπος ἱηρτϊπηίς 1ηάο5 Θεωροὺς αἴεπῃ ἵπ βπεπι παϊςετίητ Αιποπίοπςες, νε]ιε 
κοινωγοῦντας θυσιῶν τε καὶ ὠγώνων τοῖς θεοῖς, οἵ αὐπίο» εκ 5υα οἰνίτατο πηῖτεῖ 
νο]αοιῖε, ἱηθὶσηϊῖς ἆοςει «Ῥ]ητοπίς Ίοεις ἆε Τ11,. ΧΙΙ, Ρ. 95ο. Ε. ας οτἴαπι 
ἀῑνειείς Ιοςῖς ππεπ]οίαης θεωρίας» «Ώεπιοκίήεμεν οιπου]αα οκ[ῖρει Ὦ οάοπασϊ 
1ονίδ» οἳο περ]αοτὶ «οβ]οΙ ασστισαητ!τ Αιλοπίοηδας, . ἴΜΠάΐαπ ϱρ. 319, ὃ 
8. 95» ἵπ ΟΥ. ἆε ΟοἨ, Ρ. 151. δ. τότ, ΒΥζαπΙΟΡΙΠΙ ἀσοτεταπι» 4ο ΡΙ6- 
το αα οοηί(µετηπι ὠποστεῖλαι δὲ καὶ θεωρίως ἐς τὰς ἓν τᾷ Ἑλλάδι 
πανηγύριας» ἴσθμια, καὶ Νέμεα, καὶ Ὀλύμπιω, καὶ Πόδια, κοὶ ὄνοκα- 
βύξαι τὼς στεφώνως. οἷς ἐστεφάνωται ὁ δᾶμος ὁ ̓Αθηναίων. αππεπᾶαϊα ἆε- 
αἱ» αὖαα Ῥείνειδθ 5εΠρτα νυἱσαπτας οτίαπι ἵπ Εά, Οἶατ. Τον. 

Τα ΓΠεπίοεβῖ βεπατίο Ώθοςδδο πο οεῖς τηνδὶ Ἱθετοτί «οπππιεπάαδε: {4ε- 
22} Ω{1ς νοῖςυπα «αδοτῖραπι εκ «41ῇε7. ΧΙ. Ῥ. 595. Β. Οὗτος σὺ. ποῖ τὴν 
ἀργυρίδα τηνδὶ Φέρει: οἳ Ίδια ἱρ/Η2 εκ 1. κ» Ρ. 431: Ε. Τονδὶ δὲ να- 
στόν. 5ἷο απιεπάαϊα ργαεσιαΠεϊςδίπιο Οπήςο «4. 11ε/ήησας Οὔεειν. Ρ. 979. 
αἴπα Ρτοδίαητ Ἠσάσπι γεῖς5, Τὸν ὁ᾿ εἶδεν ὠστὸν» απῖρης εταπτ αριά 10- 
ὑαειηι ΠεΠίρεΠὲ νετρα ἀε[οπιαῖᾳ, 

Πιύης ειῖαπι σοπετῖς πποπάϊς «{11ομσεί Ώεϊρποςορηίειας Ῥ]ατίπής Προια- Ο 
ντ (ατάµδοπις» ἆε Πιτ, αιῑάς νΙί ΒΙΙΗΠΙΗ5. ἵπιίαστας το]ςηαίε, οχ Ίος 
οποφιε {οπίε ποπηυ]αε Ἠὶς τοΏῖ Ῥοτετυπ. ὙἨη]σατις ἵπ «άγολεδοί (ο- 
πηὶοῖ νεῖσα» Ουὐβεὶς δὲ δηκόνηκεν ἔπιπονώτερο»» Ἱ,. ντ, Ῥ. 594. ο. 5οπἴρεῃ- 
ἀυπι οΡίπος» Οὐθεὶς δεδιγκόνηκεν: ἀπρ]ϊαϊ απσπιεητο: «ο τοςςπτῖοίος5 Αἴ- 
το ἀε]εσταῦαπτης: δεδιωκόνηµκεν 5ετῖρεβαπῖ νεῖοτος οὗ οππιάθιι ΓΑΠΙΟΠΕΠΙ9 
οὗ «ΙΙ ὠνάλωσεν' εἴς. Ὁσία [οεγίς αἀποτονῖε, Πεπαρῴνηκενο ᾿Αττι- 
κῶς' παρῴώνηκεν», Ἑλληνικῶς, 5πρτα ἀθάίδα νἰβετιγ Ῥ. 191. Δεδιηκόνηκαν 
Α. διηκένηκα» Ἑ. ὁταεραι ει Γήες)είμς Δεδμρόνηκεν ει Τπονάἰζεωηι 
Ἐξεδιήτητο» ἔξω τῆς νοµίαευ διαίτης ἐγεγόνει. δῖς οπῖπι εδοπάπι ΡΓΟ 
᾿Εξεδιήτει» τὸ --- 5οᾷ αι ππο πἰπιϊς ἁῑμ ταποτοπε» ἴδιιπιοάί (αταπιπιατῖ- 
«ο5 Ίος ἵπ εαρίτε πο ατηραΊη. η ΠῤροβαΙ2Ηὲ νεῖδι» ΠΟΠ μεγαλογὰς 
μονᾶς» 5εᾷ μµεγαλοχασῥοίας «1Λεμαειῃ ἀεάϊςο ,. νι, Ῥ. 315. Ε. Πφιεῖ 
εΧ Ρ. 337. ΕΣ. ---- ο µετά νιπτρίδα, δεά μετανιπτρίδα 56ΠΡΕΤΑΙ 

ἷπ 



5ΙΝΕ ΑΡ ΙΠΙΑΜ ΟΟΚΟΙΙΑΕΙΟΜ ΟΚΙΤΙΟΌΝΜ,  α9 

Α' ἵα 4μΗβήαΠΙε νε] αἰτοας» νετ Τ,. Χ, Ρ. 453. Ρ. ἵΝεηπο ἵΠ νογρῖς 
Φοἱεπομίν Τ,. ΧΙ» Ῥ. 484. 6. κώθωνα µόνον τὸν ῥωβδωτὸν κρατῶν. δοά αἆ 
Ῥασελὶ δἰπίδιταη σταδατ ΛΡοὐοηιομὲ Μαϊγτας πΙαΠα ἄθχιτα πώθωνα µόνωτον 
ῥαβδωτὸν πρατῶν' Ἰδιιδπιοαί Λῥοεμίᾳ µόνωτα, ΗΠπάί απο λάδεμέίᾳ, «παρε 
ΠΠΕΠΙΟΤΩΠΤΗΥ «1βεμαεο» απῖπ Πες) οίο τα]ο Γαΐςοε ἁῑεῖτατ Κώθων. {σι 
ΡΙΙΕΠΟ. 

{1 σγανίς αγγ] ῥεμάεῦαῖ οαμλάγ ϱΗ94. 

Τ.Ἱτετας ππα]α ἀϊδιταστας 7ο 1Η ποὺῖς Ῥοροτετιπε αρπά «44762. πὈὶ Ρ/]έοήοηε 
ἸπδεοτοίΙ} ΧΙ; Ρ. 596. Ὀ. καὶ τὸν ἀδελφὸν δὲ τοῦ ᾽Αλκιβιάδου καὶ Νικίαν µαι- 
γόµενόν τε ἀποφαίνει», καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἠλιθίους.. Οπὶ 5ερταπι Ἱπνεπίε 
ΚΛΙ νεἰ ΚΑΙ ΝΙΑΝ. ερτεσίε 5ε {αποτήγαπ εγαάἰάϊτ 5ἱ ραἱο-αητα Ιθοτά(ῃ πο- 
πποη ΝΙΚΙΑΝ Πίο αὐδείτπστετ,. Οοτεὶρί: ἀεριεναι Μλεωίων" Ἠαπο επίπα. [ά- 
ΑΛΑ δί12 Ρ]ατομίς. ΛΙεϊρίαᾶςς ἵπ ρήπιο- Αἱεϊδίαάε: Τ. π. Ρ. 118. Ε. ἀῑχῖε 
μαινόμενον «Ύθρωπον" αι Ρετίς]5 ἆιο Π]ῖος ἠλιβίους" τπτ αἆεο ῥτοποππί αὐτοῦ 
ΠΟΠΊΕΠ. Πο ετἶαπ]; ΓΠερικλέους. Υἱάσατης οπηπίΠο 5αὈετποπάμπαΣ πθαιις οπίπι 
αἀοεξεςῃς. Α]εϊοίααες Π]ῖος ΠαὈιήε απο. Π]Πς Ιπειποίατοῖ Β/ῶ1ο: ομῖης Φοείᾷ- 
τες 1ρίάειπ,. ἐπειδὴ τοίνυν» ἱπαυῖε,. Κλεμίας μὲν μαίνεται, τὼ δὲ Περικλέους 
υἱέε ἠλ.ύίω ἐγενέσβην. ετς.. ὦεὰ πο Ῥογίείος ετ Αἱεϊρίαάες αὖ  1π5είτήτο-πις 
αράμεσητς υπίςιηχ αάῃπς ΡΣΟΡΟΡΟΠΙ εκ «4:επαεο ΒΛ/οεβογὲ ]οεῦπι οἷς 5οτῖρ- 
τπτ: Τ,, Χν»- Ρ:-698. Ε- δεσμὸς, Φησὶν, ἐτεβη τότεο προσφέρεσθαι μετὸ 
τά σιτία πᾶσιν ἀκρατούμενος ὃν γεύμα --- δα Πτοτα απΠάςια Πππτατα 5οτ- 
Ὀρηάαπα,. ὠκράτου μὲν ὅτον γεῦμω καὶ δείγμα τῆς ὀυνώμεως τοῦ ὦγωβοῦ 
θεοῦ. τὸ δὲ (Ίου πιοπσιτας μὲν Ῥταεςςεδίδ5α ) λοιτὸ» ἤδη κεκραμένον. 

δεά πμ] Πογαπι «οπιραταά Ῥοτεστ πἆ εἰεσαησῖαπι εοτπεστίοηῖ5, αἴπαια 
6 ισαύομΗς ἀεάῑτ ἵπ Απίπιαάν. χν, ο. χνΠ. Εκ Ε]εσία «4ἴεχαμάμί «{ε/οὲ 
νοτσης εἰς Πτοτὶ ππα]ς: ἀῑπιταςτίς ρτοάϊετατ ἵπ «4ἱΠέμ. Χν, Ρ. 699, 6, οπ- 
η] 5Ε6ΠΣΞΗ . ΥαςΠΠςς 

Ξεῖνος ἸΜιμνέρνου δεῖ σε πόσω κρονίωγ. 

ἁϊδιαστα οηῖς οἴπσπ]α Ἰοεῖς ἀἱδροπίτ, Πθαιε Πτεοιά [ωπιοὮ ἵπηπίας σος- 
τεσῖο: {εκ ετ ετιάΙτίςδίπ]]ς: 

Ἐεῖνος» ἸΜιμνέρνου ὃ᾽ εἷς ἔτος ἄκρον Ἰών. 

πηΙπῖπ]α Ἰαοίαίου Ιπσοπ].  οἴια]ας ἁατὶ ΠποΙΙεπα- ἵπτει ἴ]]ος. απῖ Ίαν ποβίδοιπι 
Ώτεγας τΓασῖαήτ» (απαμῥοπις Πὶ5 5ἳδί ταίπεη ρ]ασπῖς ἱπνεητῖςς οὐ ή. 
πμ], αὐλδὲ, ος οἑγ{ὸ [αν] ποδίς Ο1ἱ06. εἴο. 

ἵπ /οὐσεὲ Ἐ]ον]ορίο, αποὰ ραπῖο αΏτο ἵῃ ΠΙΦΠΙ5 5Ι1ΠΦ6ΤάΠΗ», ἴατι αἱ]- 
δὶ ἵα ποτᾳ ααάαπα αἆ {εγοβοίμ 5Ηαϊῃ «ὐεστοῦν [δε/οςγίο τεστϊτηϊ ἵατεπ- 
τε ἵη εὖ ἐστ' οὖν" 9189 θτἶαπι νοςε5 α]ῖ. Ἠίς ἆπο ῥτοςδογεῖτ η] μῖ 
Ίος 5υπ]απῃ ραμίο ρ]οπίμ5, αλῖς ααἱθιδάαια ἱπτεεςτῖδ, εαςϊαπάα, Α]- 

τος 



950 τς Ὁ. Ν. ΡΙΑΤΕΗΊΠΕς ΟΑΡύτσασν. 

τετ οι «{ἱρἠα μὴν ἓν Διπλασίοις. επίας ἴδα Ἱοσιήτας ἵπ Εά. (49Η. Ρ. Α΄ 
6οῦ., ΣΙ. (4. Ρ. 497. 

Οὐδεὶς πώτοτε» 
Ὦ δέσποτ᾽, ἀπέθων᾽, ὠποθανεῖν πρόθυμος ὤν" 
Τοὺς γλιχοµένους δὲ ζῆν κατασπᾷ τοῦ σκέλους 
”Ακοντως ὁ Χώρων, ἐπὶ τόπον θεῖόν τ ἄγει 

Ίνα Πίο αιἰάεπι -ἁπρίαπι οπῖα ἀεάσιῖς, | 

ἐπὶ τὸ πορθμεῖόν τ’ ἄγειν 
Σιτιζοµένους καὶ πώντ᾽ ἔχοντας ἀφθόνως, 

1/τοιας ἀϊδιπαστας ἐπὶ τόπορ θμεῖον 5οϊο]ιας πηπτανίε ἵπ νη]σαίας, τόπον θεῖον 
Ὠυδίσας νἰ πας η οίση. 1» Ῥ. 491. απ αὓ «4Πηῤῤῥαμε ΦιηΦΟΓΙΕ 
1.αοἱώ σι αιοά ΟαιΌοτήπι ἀἰσεπιςια {ποῖε, ἔτι δισµέλλοντα αὐτὸν δακὼν 
τῷ κωνείῳ κατέσπασα τοῦ ποδός ' Ρτορῖοοα πηῖπας ἁποίτειη, αποά ΌΠαΓοΠ- 
Π Ῥαττες ετίαπι αι οπίς Οαιρετί Τ. π, Ρ. 809, ιδί ὮΏεπιοΠαχ, Χάρων 
µε ἔδακεν, ἔφη» νε]ατ Ὀμενί πεπιρε πιο :ωτασπάσων τοῦ σκέλους. Οπαη- 
ἆο νεγο ἀῑχίε οἵ α ἴατο νε]ητ νίοτοτο Ῥεάῤῥης ἐγαοί Ἰωιοίσμης . 1ο Ρ. 
7146» 37. Ἠἶπο ορίπος οχρ]ἰουπάαπα φαορῖᾳς Πδηχραταπι 1οηγοίο ΤγταήΠο 
ΥΟςΕΙΗΣ ζω» βεάῖδις σοι, 110 {ςἱάΕΗΙΕΙΩ 10. }ΕΙΙΠΜέΓε {γη 
216611 «ἰιεγ] ἀεύεγος τι φοτ]δῖι [νίς πχιν., 6. ΧΧΙ» 8. ατα εξρῖε 
{σος ἵπ Αάας. Ρεάίως Γγζ/εγε. 5ο Ίρςο ἀἰσεῦας {ες Ῥτο Μετεε- 
ἃε Γοπᾶ. Ρ. Ζο5. πρὸς αὐτῷ ἤδη τῷ Αἰρκῷ γενόµενον. καὶ µογονουχὶ τὸν 
ἕτερον πόδα ἐν τῷ πορθµείω ἔχιοντα. ΟγιΠΌαΙΑ δἷο Οατοπείς ᾖ{οἱσμις 
ἀθεῖες πορθμεῖον νοσαι» 211 Ῥοτητοι ἁαπάμα α[αποτῖες τὰ πορθµία. 
η Ὠπο νοσε Τοτπ] Ρρ]ασπῖτ, «πα ἀἰσεραπτας ἑλλιμένιον" ἐμπόριον" ἐμφόρ- 
Ειον" απ απο ἵη Πεςγείο νοςεπι υἱά. 1. 1. Ἐκ δα νη]ρατὶ, α απος 
Ριυαεῖεί αἱῑος. (α)μαεβΠῃ 5οεοᾷστο ΠΙΙΓΗΙΗ ΠΟΠ οδῖν Τεεῖε ΟΙ ἴπ 
1.εχ. 5. Τεἰάειςῖς ΒΙΡΙ. ΙΠορθμειον καὶ Γορδμίον διωθέρει, πορύμεῖον λέ- 
γεται τὸ πλοῖον᾽ πορθµίον δὲ ὁ ναῦλος. πά «ση ἵπ ν. ποταῖ ποπηυ]]α Οἶα. 6 
Τοιμρῖις ΠΙ. Ῥ. 6ο. αἳ ἵῃ νοςο Τελωνεῖον, (Ῥ. 105) α οα τελώνιον, νεεῖ- 
σαΐν ἀἰσιποαϊ Ῥροϊιο, («αραςεπι τον δεπί5 οΥΠΙΡαΙΙ 1ερογίτης ἀϊχετατ 
{οτίαδσε: 

εὗρεῖαν σχ.εδίαν στυγνοῖο Χώροντος» 

Γαά, Χντ, 41» πδὶ να]σατα ---- στυγνοῦ ᾽Αχέβροντος" σὶο τεςῖο οοΓΓοχῖς58 
Ώ. Πιζηδ]η εἆ ΠΗογαί. Όση. Ἡ, Οἆ. ΠΠ, π Εξ, Ρταεῖες α]ία, ΠποῆΏς᾽ 
ειταῖ 1Ἴεουγὲ Ἐά. ΧνΙ. ν. 49. ϐΜατοήϊεπι νοσαητῖ5, στυγνὸν ἀεὶ τορθιῇα 
χαμόντων» οἵ ΡαυΙο απτο ν. 47. Α γέροντα πολύστονον. ἙΈοιπιαπι Γοττθ 
οαυἱ5 Ρυαοίοσας ἵη Τ2εοεγὴ10 (ποςῖ5 ΙβἱΤαΓΙΟΓΕΙΗ στυγνοῖο Χάρωνος. «4οπεξ 
ΣΙΠ, Ῥ. 597. ΠΠεγηπεσίαά εί 5ε]ρΣίδδα 5ιδρίςβδας Υ. 4» 

Ἔνθα Χάρων ἄκρην ἕλκεται εἷς ἄκατον 
Ψνχὰς οἰχιομένων 

Ρῖο 



5ΙύΕ ΑΡ Π.Ι.ΑΜ Ο6ΟΒΟΙΤΑΕΒΙύΜ ΟΕΙΤΙΟΌΜ. Ἀδι 

{Α΄ ρτο νοςς ΠΜ] ὦκοὺν, οἷο, ἴπαπαπι» απῖο 5ηερίσαδας, αιΙαΠ απῤςῖς ππεῖς 
Ρ]ασμίδεει κοινήν.  Όε μεςεο Ῥήίτοοαμε, αὔοταπι «οτροία νἶνα ποῦ 
Πἴρεμτοτ ἵπ οὐπησαπα 5ήαπι 5υπ]επῃ αεζορίτ Έπατοπ, εκ αππαιἰσίπιο. ἴΝΠΙ- 
ηγαςϊς Ῥοδπιαϊίο ἆἀπο νετ Λαιωαπίζς εμριοᾶϊνῖς Χ, Ρ. 966, απἱ σἷο 
5οπ]οὶ Ροτετυητ επιεπᾷαϊς: 

Ἐν) οὗτοι γέω μὲν νευάµβατον» ἣν ὁ γεροιὸς 
ών Πιορθμεὺς γε Χάρων οὐκ ἔλλαβον ἔνδοθεν ὅρμου. 

ΤεΙγµ2) απποαιε Ρο.1μες ἀῑχῖι Γωνεμαίς Βατ. ΙΙ, 967. πορθµέα νεκρῶν 
6 ήμσεδς ἵπ «δελοί, Ἱπεάιτο (0. Βαν. ΙΗ5. ἵα Βοπιεγί Π. Κο 67. ἹΤπ 
1οἱσΠὲ Ὀϊαιοσο, Τ.1. Ρ. 374. ἸΝιετοισῖας αἆ ΟΠατοπτεπ» (αι 58: 
ΠΙΟΣ ΤὪΊποη [ῤ5έε 161) τομίο πηζἠσίε, νεἰέσ(αε 45416. 716. Λε. ΥΙ» 
90ο.) πέτασονο ἵπηιϊτ, τὸ ἑστίον» εὔθυνε, ὦ πορθμεῦ» τὸ πηδάλιονν 
εὐτλοώμεν. 5ῖς Ῥτουμἱ ἁπΌίο Ῥτο εὖ πάθωμεν ἱερεπάητι ε55ε ἀεπιοπδιταΏΕ 

Ὦ οιοά οχ εοάσπι εσι ἀπ]ορο Ρ. 376: εὐπλοεῖτε, ὦ Ἑρμῆν αἀοάαπε Ἱερί- 
εὐτ ἆᾳ οαἆσπι. τατε ΟΠατοπτῖς Ρ. ό41, 36, ἡμεῖς ὃ) εὐπλοῶμεν. Ἠτεταν 
ΛΟ ἵπ ν]είπας ΑΘ τΓαΏΣῖςΓΩΠΓ. 

Ἠυίας σεποτῖς αἷῖα ῬτοβΈΓΙΕΠ1 Πῑ5ί πιο ἀῑχίσδαοπι Ίσσα «αΙτη. ἵπ απῖ- 
Ῥις Πτοτας ΡΕΓΡΕΙΑΠΙ Θπεοπῖ α 5ε Ιπγίςει ἀῑδιταείαε: πες 5αρρεᾶίταης 
Φ/οδαεὲ Ἐε]όβδαςο (41. ῥ. 191: Ἱ. 47. κατ αὐτὸν μεγάλου Φαίµονος ὅσον 
τόσον καλεῖ δία. Ἠφιει., Πτετίς ἄυναδας οεἰσοτῖς- οἷο τε[βῖαιιας οἶῖπαι {1ῇ558 
εοπἰπηςία», μεγάλου δαΐµονος ὄντος» ὃν κολεῖ Δία. νετοα 5υπτ Ρογργ ης 
επατταπῖς «ἀροζοΙογἁ 5επτεπῖαῃ. 1π Ἐλοτίες. (εεπεγὲ Ρ. 489, 16, Πθ- 
πποταπτυς 1η νετρῖς ΠΗιοπή!, Ιοαιεητῖς ἃς Ιπαπ]ϊ φαρε]]εστ]ε, κλίναι μὲν 
ἔλεᾷ άντωαι καὶ ὄργυραῖ ἐν εἴδει δὲ χρυσαῖ. (οτῖρο, ἔνιαι δὲ χρυσαῖ. 
Ίτοτας Ῥοΐνειςα 5οΏρῖας εν εἰδι Τη] 4πποαπε ἔπεταπτ ἀῑδιτασῖας: χρυσαξ 
κλίναι 1π φἰππιμδας «ποαίο ἀῑστῖς πιεπποταπτήτ αριά Φ20ῤάειΩΗ Ῥ. 599, 390. 

ϱ στὸ. 17. Ρ. 557. 5ο. ΡΙώαγεᾷ. Ῥοπιρείο Ρ. 635. Ε. Δ]εχαπάτο Ρ. 606. 
ο. 5αερίας οτίαπῃ αριά αᾗος. «ταίεταπι Μασεάοπα 5οηδίτ ἐπὶ χρυσῆς κλί- 
νης καθεζόμεναν “]λεππεςγὴές περὶ Ἔρω- 83. 998» ετ ῥατάαπαραίαπι ἠΊσνήραως 
Την. κ, 9.9. Ῥ. 1τ9.. ἔ. ἱῶοσπίεηε ἐπὶ λβησηλάτου κλίηο" δίο επῖπα 
βογἱρσεταῖ», ΟΡΙΠΟΓ», ΠΟΠ σφυρηλάτου. 

σοά Ῥοδτα Ροτις Ιοσυπῃ αάςοτίδοπι οκ «δοδαεὶ Ε]οπ]. οι. Ῥ. 37. 
Ὑοισας 55ο ἀϊσππτης {[ηὲί: νΙάεπτατ οιἠαςάαπι Ῥγτιασοτεϊ, αἩος 9 
σα π]πα 5ἡρροςιῆςσδο τταάῖτ [ώμος ἆς Υ. Ῥ. 8. 139. δυπῖ αὐτοπ οἷς 
«γοἱο νυ]σαἩ νετςις ἆε απίπιο α Σπεεῖους εχριχροηάο αδεητί5, 

Οὗτος Ὑάρ σε καθαρμὸς ἀναμπλακέως ὁσιεύσειν 
Εἴκεν ἀληθείμ μισεῖς ὃλοὸν γένος αὐτῶν» 
Ἠδος μὲν πρώτιστ᾽ αἰσχρῶν δώτειραν ἁπάντων 
Ἡν ἐπιυμία ἡνιοχεῖ Μαργοῖσι χαλιοῖοι 

Νη ἷπ 



οὃν τ πι ΟΥ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡΌΟΤΧΣΧΥ. 

Ίπ ΡΗΠΙΙΗ1 : ΥΟΙΣΙΠΙ ΡΙΟ ὄντως» διμαίως» Ῥτοραοί]τος Ἱπιεγργεταπεμίς, ΔΑ 
αυ! νοσεπ] αάπιϊσίε» ἀὠναωπλακέως ἨΙΩΙΑΠΙ Ίεσοται, ορίπος» (Ογ01ἱμ9. 
Όυπι νετα νοκ αἰἰσπηάς ποὺῖς ρτοάεαι» (αταεσα 5αἰτεπῃ 5οσοί Ροτετῖτε 

Οὗτος γάρ σε καθαρμὸς ἀπ ἀτρεκέως ὁσιώσει. 

1ά ορ, ἀτρεκέως ἀφοσιώσει». μεγό 16 επρἰαδἠ. ἩΠοταπι ναιύππα τοτῇο: 

Ίδοτοος 5α6ρο οτθάΟο ππΙΓαϊο5 "δος ---- δώτειρα)» Ἡν --- ἀεδειατ ει Ι]πά 

(οιο. Νοιις 5οπρτίο ἵπ Γά. (60η. Ρ. 64. ὃν, : 

ήδη μὲν πρώτιστ 

Ἰπ Ῥοδεία τοςορία Ῥμο5. 1. δεραΜἁ Ῥ. 115, δἳ ραμ]σ]απι αάανειης, 
ψεταπα ἀλδῖτ : 

4 3 ο) 

Νηδὸν μὲν πρώτιστ᾽ αἱσχρῶν δώτειραν ἁπάντων. 

Έτεγαο νοςῖς Ρεῖπια οἳ π]εῖπια 4 τοαιίς πηα]ς ἀῑδιτασιαο ΡεροτειαΏτ θη. Ὁ 
«χ ολάθιπι 5ο]]οία 5υπῖ ἴπ Αµτεο (Οαγπίης ν. το, 

κρωτεῖν δ᾽ εἰθίζεο τῶνδε ». 
Γαστρὸς μὲν πρώτιστα καὺ ὕπνου, λαγνείης τει 

Ῥαήαίας Δηιοίος. 1» ο. 78: ορ. 3. 

Νηδὺν ἀναίσχυντον ὄτιβαροῖς ἤσχυνα λογισμοῖε εἴςς 

Εωγὶρίώης ο: ος Λυιοϊγςο ναισιις αριά «46η. κ, Ῥν 413. Ὁ. 

Γνάθου τε δοῦλος, νηδύος ϐ) ἠσσημένος.- 

πε νηδὺν καὶ γνάθον πλῆσαι ἴπ Ογε]ορ. ν. 5οσ. 5δεά {415- ρετ Νηδὺν 

αἰσχρῶν δώτειραν ἁπάντων » εἴο. οἵηποπι Ἱπιε]Ηρῖτ {η1611β6ΓΦΜΗΗ2. παπι σ 
ὠκρασίαν Ῥγιλασοτεϊ ἀῑεεβαπι ετ Φιλωλονίαν, Ίπης Γοεουπάαπα νΙτοτΙΠχ 

φιῶΙεΏΣ ππάπι ἂς ἁπαδας αἀρε]ίαπιος: αἆ Π]οτιη εχειπρ]πι Ζοπο οἩ)- 

πήήη ἴἶ]αια ῥεΓΗΥῥαΕἱοπώ ὦγδΙΙγαδα Μι οἶκε ΙάΙΓΕΣ Ὁτ 5ετδῖε (10έγο 

Δοπάσιι. 1. ο. Χ, οπή ΔΕΥ αἱ [οµί61 Τεδς, 15. 1ν» ο. 9. 

14ςσσατ ἴδια τα]α» Πο Πτεγαταπα 5επἹρες ἀἰσαΙΠΗΣ νεπαἴοῖε5». Πίο ἴ]λμο ἵπτει- 

ἰεσῖδα «οιτοστϊοπίθης ποςιτῖ. 

σοά αά ἱπδεταταπι αρείᾳ5 Ρσεροδίε οκειηρ]απι (αήησεβης» οἱ ἀοετῖς 
ο πίδιας» αιιοά βατάγαπα απρήτου» σοπἰεστΙζαια αάριοβρατς Ροτετο, αὖα 
Ώγιππο ἵ Ώε]άπι νετοη ο» 

Εἰ ὁὲ Αίήν πολέες σε περιτροχόωσι ἆοιδα)». 
: του” 



5ΙΝΥΕ, ΑΡ. Π1Ι,ΑΜ 6ΟΚΟΙΗΙ;ΑΚΙύΜ οΚΙΤΙΟὉΝΙ. 983 

«Α «οπἰρεπά μη 5Η5ΡίςΟΓ» 

ὶ ὁ) ὀλιγητελέες σε περιτροχόέωσῳ ἆοιδαὶ » 
Ποίῃ ἐνιτλέξω σε; τί σοι θυμῆρες ἀκοῦσαι 5 

ϱὐ ΕΥΟ ο γΗΙµά Ὕε εὔΗΙΩΡΕΗ δὲ, η Πεμ ἐελἰσαη; φμοηιρφ 
ᾖἱσιάη εί 1ἱδὲ οὐΓΟΠΑΙ9 Φα τΌὶί οἱ αι {μοιμμάαεδ Ἑεοσπ5 
πηβρίκτες Οπαθου]α5» αἱ πα]]ης πιοπιεητῖ αἰιαδάαα αἀποταμηςπ]α5 ἀθάϊτ 
π (αἱισεζμ1, 5ἵπο ἴεσιο Ιοᾳήεης Ρπάαγὲ ποὺῖς ετ ᾖασε 1 παϊταϊ 
ας (αἱμσεᾖο ἀεδίσηατα οατπηίπα: ἴαο Ποταπα ἵη Ὀείαπι Ώγιππος Ἠπίς {π- 
πηοτμ]δο πηηρατοτί» αποά νὶκ οΡρίπος», Πο ἵαππεα 1Η] ἀίθετεπιατ Ῥοΐταε 
λίην πολέες ἄοιδαί. δοβας Οὐσμίς ]ε ᾖ.γοἰ Πγπιπηπα ΠἹεπποσα: ΤΠ ἴΤαῃδ- 
οἰ5Ώ., νόµον Λυκίοιο γέροντος. Οὐεπίς, βαΗΡΑΙ, πϊμαπιαπε Ἠγπιπί αἩ- 
αἰηυ]δίμη] , 1π φαστῖς ἀεςαηταϊ, (σἱηαεῇο νὶάετϊ ἀεβραεταητ ὀλιγτελέες 
ἀοιδαί. ηιαἰα Πτοτῖςο «{2γίο, Χαν, ὁ. 375 13. [ν «4{πώγοηίοί αιιοά- 
ἆαπη «Γης γἱάεῦατατ 5ο]]επιπὶ Ῥοπιρα οαΠῖατωπῃ α υοσίπίδαςς ἐμαά» 
ἀπάιήτ, ἐεηβενίώίε [ος ἰιαδι]ς /αάιζις ἠησεπίές» 21416 αὐᾖογγεης 68 
ἁποοπάδίμῃ οἱ γε[εγαίων. Ώςε νοςε ἩΗοπιετῖςα δλιγηπελής πεπιο ἁμβίταδιε 
ουῖη (α/μώεᾖο «οπνεπίατ, απὶ τὴν εὐεστοῦν, 5ἵνε τὴν εὐετηρίαν ἀῑκετίτ εὐμ- 
πελίαν" ν]ὰ. ἵπ Ἡ. ἵπ Όετετ. ν. 1349 Αππιαάνειςίο «ΒεΜΕΙ6]ὲ, ἴα απα πιαση 
ν]πῖ ]ονῖς ειτοτ «οττὶσὶ Ροτοσίε Ιπάῖσατης α ἤΤ. 11. αἲ Πεογεᾖ. ἵπ Εὐηπελείς 
εχἠήδετυτ ΠΠ1ξ ερίρταηπια Ογέμρσορσε. ἵπ 4119 τώλιγηπελὲς ῥώκος Εὐνμδαό 
ΣΠΕΠΙΟΓΩΙΗΓ. 4έεςγεβίές: Λιγηπελὲς, ὃ ὀλιγηπελὲςα ὦσθενὲς», ἆγεννέε. ΟΡ: 
ΦίώΠὲ νετρα εκ 'Αλ.1» Ζό7. ἀφύπε ὀλιγηπελὲς ἔθνος Ρρτοΐετι Απειοι {24}- 
μοἱᾳοσ. ἵπ ᾿ΑΦύγ. ψυχᾶν ὀλιγηπελέα ἀῑκίτ )πεσίως ΏγΠΙΠο ΠΠ, ν. 359. 
Εαηις /1εςγεῶξὲν ᾿Ανηπελίαν ὠσθένεια- - 

Ὑοταπ] Ίδτα τα]ῖα πιο π]πηϊς ἁῑπ ἀαιίπεταπί, απῖαπα ἵαπῃ πη]τα ἴαπι ρ6ῦ- 
τταστανί ΡῬοξταπας Εγρίάς «εττε Ίοσα. Πας ρεποτῖς α]ϊαιιοτ εετγεστίο- 

{«. πο. Ρτοίετο πηπςο ἴπ αἰος ππα]ο οπῖρίοτε», Ππ]]ο οΓάΐπε Πΐο οὔσεγνα- 
το. -- ἵπ 1α0ε]ο Ομίς ίνες οὐ «αὐαμήης, Οἱοηιές «ῑεν. Ῥειτὶ οτι 
Ῥταεεερίοτε 5ο Ἰοαμεπεῖς ἀῑοτπι, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα οεἴς. 5ὶς ἵγαοῖαξ 
Ῥ. 947», πῖ ρε τὰ πάντα πεσει ἰητε]]ςὶ ἀεδετε τὰ κτήματα. ηιάρρε 
οἵιε Ρρίεατοτῖ Ῥτορε πΠυ]]α Πετίητ: 5ἱ «παετας», απῖά Ίἴααιε Ῥες Π]α νο" 
Ἱαοιῖς κἰσπὶβςαπηῃ» τεδροπάεδΡίτ (εν ν. 41, Ἰπιε]]ρεπάα Ῥειτί τὰ 
παλαιὰ ὠτακιήματα μα) ψυχικὰ νοσήματα. Ίπο τατίοπε: εοπηεοτί άερεπς 
Ώταχας πια]ς «ἰναἶδας τὰ παλαιὰ τὰ πτήµωτα. σοπῖτα σοπίαπι 5εγπιοπῖς «γας- 
εἶ ρορίτας απσμ]ης .νοσεπι πΏί σοπυίπαπι πιοπαπανίε, ο ὣτοῖσίς τεροτί- 
ἵαπι. «τι Ἱπ. ἴδίος (Οοπρεμῖς Ἠβεί]ο τετ Ρεσδίπε {γωπείεις Ο11ῤεί- 
οὖ αἀππὶσιτανίτο ἴω ἀῑδοπιῖεηίες α 5ΙΟίΗΠ Γοπημ]ΐδ, ντο ετῖαπ εχ- 
«εἶ]οητος, αδρειτίπι!ς πιοπᾶςΒιΙ5, 

Ὅπα Πτετα α 51ο Ἠοπιίπε ἁἱδιαοια Φε, ήεηασίωπῃ, 17 ήεπίαηη 
Νῃη ο ΕΙ- 



981 1. 6. Ν. ὈΙΑΤΕΙΡΕΣ σΑΡΌΤ ΧΣΧΥ, 

Ἐάϊτογοπι ἀἁδεορίτ ἵα Ἑρϊκιοί]α «4/ἱοαπὲ πάἆ ΟΥἱσέΠοῃ Ῥ. 591. οαἳ ἵπ Ογί- 
δεμίς Ερϊιο]α αἲια αἆ Π]απι τεδροηάεῖ Ρ. 541. ἴπ αἰία {{γἱοσμὲ [αάσοϊ ἆἷ- 
ευΠτΗς αριά (Πα]άαεος ἐν τ’ Βα/υλῶνι ἄστο-γαλώμενοι» καὶ ΞΥ ταις τλα- 
τείαις ῥιπτούμενοι. πϊτοβίαιια Ἰπτεγργοιϊ» ζῶή0Υ11 [μι ἀἱίγαςη. ΑΌπτεπ- 
ἔεπι Ώος Ίοσο. ᾖ{εμγοίὴὴ αἆ Γ1ειγεοᾖ. ες. Ρ. 198. δεφΐτατ ΠΜεμασίης ἵπ 
ος. [ιῶξγ] τν, 94. Μοχῖρδοται «4[Γἱεσπας, ἐν τῷ Βαῤυλωνίᾳ στραγγα- 
“λώμενοι», τεδρἰοίεης Ίσα Ηδε]Η Τοὐρη, Ι» 3 εἷς ἔν τοῦ Ὑένους ἡμῶν 
ἔστραγγαλωμενος ἔῤῥιπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. ο1αΠοΗαξής : ἵπ πσα Τπετε νη]σατί 
στραγγαλίσαι εἴ στραγγαλώσαι. σπα ἵπ Ερει, αἆ Ττααῃ,. δν, 
Φοβοῦμαι -- µήποτε -- στραγγολω)ήτε. Πεογελίας εχμδει Στραγγαλοῦ- 
ται Π)μ/αγεἠς ἐστραγγάλισανν Τ. Η», 539. Ὀ. Αρεῖς [)/οήογέ1, Ρ. 79, 
98. στραγγαλισθεὶς ἐτολεύτησεν ' οἷο επῖπ δετῖρεταῖ» ΟΡΙΠΟΓ, ΠΟΠ στραγ- 
γαληθείς" 5ἶοιτ σεπὶρεῖτ ἀπεστραγγάλισε Τ.1 Ῥ. 648. 93. ἐπὶ τὴν στραγ- 
γάλην πορευόµενος εσι ἵπ. Ρύωίαγεᾖὲ Ἐ. 1, Ῥ. 894. Α, 

ἵα Ρ/ωσ}οὖὲ απ ἀῑσίαιγ- ἆς Ῥ]αε[ίς Ῥμ]ος, Τ,. Ἱ», 6. ος. Ἱτοτας πιαῖς Ἑ. 
ἁϊδιταοῖας Ῥεροείετο Ύοςες πώτὰ τὸ πυροειδὲς σώμα" 5οῖρίαπι ἔαετατ οἶῖπι. 
πατοττροειδὲς σώμα. ΠΩΠΙ ἴπ]α οΟ1ΡΙΙ5 1411 «επςυΐςδεο ἀῑείτατ Ώψτιίησοτας 
ἵπ Ἑε]ος. ΡΗΥ5.. θ/οὐώεῖ Ρρ. 5ο. --- Ῥε (9 ἀίκεται αραιά Βήµάζγεῇ. Έτ, 
Ρ.156.9. Ῥετίε]ες, ταῖς τηµαῖς, ἂς ἔχουσιν, καὶ τοῖς ὦγαθοῖς ἃ παρέχου- 
σι (νυἱραεας, ἅπερ ἔχουσιν, ) ἀθανώτους εἶναι τεκµαιρόµεθα. --- Βεευπ- 
οὗπι ομπ]άε Έ. Π., 1105. Ε, ΕβίσΜως θύων. μὲν. ὧς μαγείρῳ' πατέστηκε 
τῷ ἑἱερῖ σφάττωτι, θύσα: ὃὲ ἄπεισι λέγων. Τὸ μὲν ἀνδρεῖον ἔθυον οὗ προσ-- 
άχουσα οὐδὲν μοὶ θεοῖο. «φαϊ]εδεαηΏτ Ἡτοτας ἀἰδιτα στα ο: λέγων τὸ Μενανθρεῖον» 

Ἐθυον [γὰρ ] οὐ προσέχουσιν. οὐδέν µοι θεοῖε. να 
ΛΙΡΙ οοπιτατῖο γυἱεῖο επαμάγὲ ποπιεα νυ]σατασς ετῖαπι ἵπ Ἐρίκιοῖα, αρ! 
τε]υτ Φοσταιἰσοταπα α]ίπιαπι να]ρανίτ {,. «σε Ῥ. 5 ἴδια, οὐδὲ τῷ 
ἁλοξονίκω, ἀλλὰ οι Φοκεῖ ἔμόντι τυχόντα Μένανδρος νέω, καὶ Φυλακτι- 
κῶ οἵς. οἳο οοτῖςί ροϊοταπῖ, Ὁς Ιεσπιῦς, οὐδὲ τῷ ἁλαζόνι εἴκω, ἀλλ᾽ ἐμν 6 

δοκέει. ἓν δέοντι, τυχόντα μὲν ἀνδρὸς γέω καὶ Φυλαντικῶ ὑπεροφθέντα κα- 
αὺν ῥάψοι ἓς τὸν ὑτεροπτεύσαντα. ΌὉπαπάο- εοἴεζΟΓΙΠΗ: θεπιεΠεία «οΠςεῖς 
τοσίτ,. Ώπεο αἳοφις Ρροτετιητ. τειζαςίαΓί.. 

ΝΙΦΙ {ά]]σς, ὑπάτῳ 5οτϊθεπάωπι, υδί νυ]δαιαγ ὑπ αὐτῷ ἵπ Τυμαεί Γιουγέ 
Ἠδε]]ο. Ρ. 557.. 5, τᾶλλά ᾿μέρεὰ τᾶς φυχῶς καὶ τῷ σώματος ὑπηρετέεμ, 
τούτῳ» καθώπερ ὑπ αὐτῷ τῷ σκάνεος ἅταντο-. Ππίπιο, μαθώτερ ὑπώτω 
τῷ σκάνεος ὥ. τπτ πηοπιῖς τὸ λογυὸν ἀῑκεῃῖι ὕπατο μέρες α]ϊα5 548ρε Ττ. 
4613 ΠΠ] ἵπ ἴδς Ίαναι Ώ]αϊὸς Νότες ὕπατος δἷς ἄῑεερατητ΄ «4Ρε]γέσε 
ἵπ. Πασιποητο Ηβε]]1 περὶ σοφίκε αρπά αηβήίοο. Ῥτοττερι. ς: ΙΙ:. "Ηπε ἆρ- 
τίναταπα Ρ/ζ{021ε εα ἆθτε 5επτεη απ β/ωήάγεὔς αχρ]ίσΊας ἴπ Ρ]αΐσηι Οὔαοςις 
Ρ. 1οο7. Ε. ΣΕ. τὸ Λογιστικὸν αὉ 11ο «οἱ]οσατ εεπβῖτ εἰς τὴν τῆς ὑπάτης 
ςχώραν) τὰ γὰρ ὄνω κοὺ πρῶτον Ὑπάτον οἱ παλαιθὶ προσ;γόρευον. Ῥαι- 

1 Μ΄ 
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Α Ιο ροδὲ ΠΠ Τονἱ «οηΏεῖαϊ ἨΏΟΠΙΕΠ Ὕτατος», Ὁτ ἵπ 19. ἆᾳ 15. ετ Ο5ίή 
Ρ. 197 ἵπ ὕστατος πιαίς Πππατάπι Ἐ, Π, Ρ. τούς. Ε. 

Ἐκ Τοητα. οιτοτίς» ἆς 4ο ἀϊσοστε «οερί, βαερί!θ Εγιμασοτοοτιμπ Το- 
τἶσας τε]αμίας., ἱαρίάαπιαιςε νετογΙπα Πηρτπηϊς Ἰηδοτίρτίοπες οπιοπᾷατί Ρο5- 
5υΏτ. ΦΡεγἰοοΠάζ, Ῥτο γυνὰ ἱκονώσασθ-ι, τεστ αἆ Πεγούοίωσῃ», γυ- 
γαΐκα νώσασθαι.  δεὰ Βγιπασοτεοτπα το]αιῖς Ιδεῖς» Ἱαρίάμπιφιιε νετεταπι 
Πηςορτϊοπίρης, ἴπ φπδης δµπε οχ. ος σεπετο Ρειπιι]τα» ἵταςιαπά]δ. 55 
ΓΟΙ54Π αΠαιμαπάο Ίοεις ἁαδίτης, 

Όιο επτοτα α[ῑδί τό’ ὅλον, το Ώομεο πόβοδον᾽ --- δύς ποτ᾽ ὕλον ἴε- 
δίτας ΙΠ]το Ερίριο]αο αἴπαπα ρταθβχῖτ «Πγολίπιείες ορατῖ περὶ Κωνοειδέων 
καὶ Σφαιροειδέων Ῥ. 475 4: αοἱ 5ομΙρῖ ἆορει: ὁυσπόθοδον νεὶ δυσπόταδον 
ἔχειν τι Φανείσας --- εὑρεσίως. Ἰιοσα Ρτορτῖο ἀἰοσῦαπεις δυστρόσοδα., σἆ 

Έ σισο «[μοι]ὲς επεε! αώῤμις: Ἠῖπο α αἶῖα αιπενί, ατῖαπι αἆ δυσθεώρητα 
"καὶ δυσσύνοπτα ἴποῖα Εαῖτ τταηδ]ατο. Ετος αποαπε ἁριταςῖαε νοςςΙ: 

ΠΙΠΙ]1 Ρερετετηηϊ ἵπ 4γοῥηγεάς- Ῥεαπηπη]το Ρ. 193 ν.΄ δ]ε.. ὅτως καὶ τῶν 
ὤλλων οἱ τῷ βιβλίῳ μὴ τεριτεύατ’ ἐς τὸ ποτὶ Ζεύξιππον γεγραμµένῷ μὴ 

πλανῶνται. Ἀοτίρδεται Ππαιε:. οἱ τῷ βιβλίῳ μὴ περιτυχόντες τῷ ποτὰ 
Ζεύξι ππον Υ. ϱἱ 0Η 1εἱάεΓΩΠέ 1 δγωηες 1ε/Η ορ Ζειαίῤῥο: 
μὸ περιζητεύοντες εκ «εοπἰθοτητα Ποη οριῖπια ἆαθάῖτ /ο. {αμ αξ 
Ῥραπηπιίτεης “γε βηισαῖς; οἀλά1τ Ὄρειαπι Ματμοπη. Ἕ. τα, Θπα5 {1 [πς- 
εα5 «Ῥεπιρεελέπες ἀῑσῖεατ /ζαμίο. ἵπ. ΡΙΟΡΥΠ. Ρ. 9ο. Ὀ. :ἔκ τοῦ Φεύγεμ 
τὰ ῥᾷστα» ἐκ τοῦ προστέετυ χέναι βιῤλίοι... πᾗς γεχο.͵ δογΙροπά μα 5 ἔκ 
τοῦ προστετηκέναι (1βλίοις, αποά ἰσαίβσαι Ἰέ0μίς [έκανε ἐπέαδεσοργο.. 

Τη Εγαοεμ Ερεριαίππνατε αρπά Εοίωη. ἵα «4{γοβΙμεή, Ῥ. 59 ἶ6- 
σἵτατ: Εὖ αἰὼν πτ. π. ὅτι ταιδὲ συ)ή ων. ἵα εἀἰτίοπς: αΠαίπ.. ο. 6ε. ο" 

6 τυπι Εκαορλεμές, 6 ἰαϊα5 4ποςιο σατιη]αί /ο47Η. Ἰεί]ως, Ἱοσίαι: Εὖ 
) φιὼν Ἰτολεμαῖε πωτὴρ ὅτι παιδὶ συνήθων ' εεὶ Πος πε: π- πάσαν: . 

βετίρδοται {7 ήο51ήέμες« 
ας 34 5 

Εὐαίων Πτολεμαῖε. πατὴρο ὅτι παιδὶ νηβῶ, 
ο Πάνθ᾽ ὅσω καὶ Ἱ]ούσαις. μαὶ βῥασιλεῦσι φίλα: 
Αὐτὸς ἐθωρήσω. 

συ]ραας. ἵπ ιδοᾖο]ίές ἵη «4γῤεοβῇ. Αοπατη, Υ. 86, οὐδετέρως, λέγεται τὸ 
Ἀρήβανονν ὡς μαρτυρεί Φερεκράτής» 

Τουτὶ τί έστω» ὡς ἂν ἑκάστῳ τὸ η 

ἴεοια 5γ]]αὗα πια]ε τερατῖέα», σὔσαπε Ιϊτοτας ἵτ άνεκὰορ. 

Τουτὶ τί ἔστω» ὡς ἀγεκὰε τὸ κρίβάνονν 

ἵνα 3 | {ογέ . 



κό ο ν. ὈΙΑΤΕΙΒΕΣ ΟΑΡύΤΧΣΧΥ. 

{ουππη]α οσε πἰχαπᾶς, τουτὶ τί ἠν »ῖνα τουτὶ τί στι; [πθημεῃς Ίῃ 0πιος. ἃ 
ἀία; αᾳπαο νοσεπι αεἴππι ὄνεκὰς απιϊδίε φἱση]βςαΠΙΕΗι ἐ ωτώτω νε] πάνυ 
ἑ-ας» ιτ τεάάῖτας ΕγΟΙΙΩΠΟ η {.εα. Πρ. ει ἵη δοβοο ἵα γερή, 
Ὑέκρ. ν. 18»: αὐθὰ ρ]επίη5 Ἱεσίε δωάαν ἵη ν. ᾿Ανεκὰς, Εαῤοῖῤζςς ἵαι- 
ὅαης ες (ση νειςυπῃ. 

Απεβοϊσσίας, αὖαε. απάσπα Ιπτοσγα ποπάαπα Πε ρα δ][ίσατα. ερῖστατηπια 
(ΑΙ ῤρήεέ } 9915 ἵη ΜΙΡεε]]. 11ρ.. ἨΝον,1ς, Ρ. 114, Ἱτετας ἀῑσιτας- 
πα ρατίπι οὔδουτατμητς ἵπ Ιδεῖς 

) Α. θέλεις ὤμο σήμερον ἡμῖν 
-”.. 3 ο Ἡ ΄ «Δειπνεν» Β. εἰ σὺ θέλει Α. εἶτ ἀπό σου παβέση. 

βογϊρεπάσπι οπίηΓ: --- εἶτα πόσου παρέσης; ζ40 ηὐΠὲ βγεί αιζεγ]εΦ θοᾷοΙῃ 
1ΠΟΔΟ: ΡΓαεροΡΙΠΟΠΕ 5Πρρίεςσα» Ἱερίτητ δρωχμῆς ἔχε» αῦε Ρπε]]απι ἆγσεῇ- 
Ἠμώ» ερίρτ. 314. Ῥ. 145. 

Δραχμῆς Ἐὐρώπην τὴν ᾿Ατθίδα, μηδὲ Φοβιρεὶς : 
/ 1, 3 ./ Μηδένα» μετ ἄλλως ἀντιλέγουσαν ἔχε. 

νυ]σατα; Π]ςο μήτε Φοβηθῆς, οοπ{, α ιά ερίσταηπια Ρο ζεμά Ν. το. 
«1Λεπ. Χιπ, Ῥ. 596. Ε. ἐκ λές 

Τη {ες} [εί ἀταπιαεϊς Άασιπσητο, α οἠσβακίε πά Εζοπον. Οὰ. Δ. τΆ. 
ἀογναϊο» ΠΙεσΙΠα νετηπι ν]άϊτ Οἶατ. ΓΠεσελίηε: ππαπι 116 πια]]επῃ νοςεπῃ Τ6- 
Ἐαιῖσσει Ππιαεταίη: Ἡτ 1ῆς Ἱερίτας γυῖρατατ δίαπίε]ας, 

Εῤῥωδιὸς γὰρ ὑψόθεν ποτώµενος 
Ὃν ϐ” ὡς ἔπληξεν, ἡ δὲ υἱὸς χειλώµαση» 

οι 5ἵπε΄ «οπιτογειδῖα επδῖ ἀεδοατ νεῖςς: 

Ω. "Ονθῳ σε πλήξει, νηδύος χειλώμασν. 

απῖ οἳ απῖς πια]ῖτ χιλώµασιν" Ώτπππιους ἅπι {ες} οᾗ. Χιλοῦσθαι οτ Χειλοῦ- 
σθαι, παχύνεσθαι» σιτίζεσθαι. νεμγἰς [ιήίωγα 1ε Πεγ]ες: «{ερεβγ [ο ἀταπιατῖς 
Ψυχαγωγῶν ατσὉπΊοητΗΠα ΠοΠΕεγΣ Ριαεβιήτ Νεκυία αἴηπε ἴδία Ἐἱτοσίας νει- 
Όα. {ποτιητ αἆ Ὀ]γοςοπις αιί ποτ 65ι ὦκανθοπλὺξ 5οεμπάαπι δοββοςίεηα 
αὐεπ Ρρἱαγίαπθ Ἠας ἵη το 5ΗΠῖ 5οφμυτί, -- ἵη «4{εεοβ)ὲ «ΠοξρΗ. ν. 539” 
σοπιήπας» αιας τπτηπα΄ σοπ]ἡπσῖ ἀεβιιοξαητ, Ιτοας οὐδαρ» ἴἵπ οὐκ ἄρ᾽ (τπτ 
εἶδαρ ἵπ εδ ἄρ' ἵπ νετ 46ο ᾖΛχμὲ περ καταρχῶ) υπ ραῖο» 
σαησῖστο » . 

ἵζὶ πᾶς ἄτρωτον οὐκ ἄρ' ἦν ὑπὸ στυγόε; 

1 εξεπάμπι ατδΙττοσ: 

Καάὸ πῶς ἄτρωτον οὗθαρ ἦν ὑπὸ στυγό; 5 



εΙνξ ΑΌ ΠΙΑΜ ΟΟΚΟΙ.Ι,ΑΒΙύΜ ΟοΒΙΤΙΟὉΜ. οδ7. 

Α: 5) ΦΜοποάο ΠΙΑ» ΦΥ ἆγάεο οἱσεζαςν λάμα ὀπνπεγαία, ΟΙΥ- 
ταθππΏΘΣΊΓας ΠΙΠΠΙΠΙΑΠ1: Υ. 642, µασθον ἀῑεῖαπι, Πὶς που Επδιτα» ἴπη- 

αα1. ἆᾳ. Ὀεί]μα Ιοφιιεή5, ἀϊχειατ οὗθαρ. 

απ {αμ νῖτα (ἶπ. Ψπαπο]ορίο Ρεν) «4{ειοβγὴὲ νεΙσι!η εππεπάανί εΧ 
εοᾷριι ἔοητε: τι «4Ιεισμίε Ιδὶ νυ]σατς, Ρ. 973. ο. ἐγὼ δὲ ἄεί σοι µε 
ἐκ Διὸς ἀρχόμενα πες αάάππτήτ, ο νέγο εβέγ δὲ με εἰ ἴονε 1 
οἰρίεηφ, Ἠειπο. πιεςυππ΄ «οτείσετα τεοισαδί:: 

αν 

Ἐγὼ ὃ) ἀείσομωι ἐκ Διὸς ἀρχόμενος- 

Μοῦσαν 8ΗΔΙΑ Παιδικὴν οτάϊίτατ δέαΐο, (δεομπάα΄ εδ ερίσταππα», Μ) 
ζήτει εἴο,) 2 

Ἐν Διὸς ἀρχώμεδθα, καθὼς ἔκρινεν Άρατος» 
Ὑμῖν δ᾽, ὦ Μοῦσαι σήμερον οὐν ἔνοχιλῶ.. 

ἄ4ὖ [ονε, Ίωια ῥαγε/8. 
έρημο Ποδέ/Α Ίμονο.. [ονῖς ος! 1 Φ4έβΘ᾽ βοἱεδίάδ 
ίσα ῥγίως.. οεεἰμὲ ῥΙεείγο σγανίογέ (ἱσαπίῶν ρ. 
Νε οβις εσὲ ἰενίογε {)ή.- 

Ον Μει, κ. 148. 

Τα Οταςπ]ῖς νείειηπι ἆο (ταοςῖς πιοηάοςῖς νἱτὶ αἶας. ἁοοιὶςαπιϊ αΏδαγάλ. 
ἀδάετό Τατῖπα ἕ΄ Ἰπ Ἠϊ5δ αριᾷ 1.0. Ἑταερ. Γναης. νΙ.  Ῥ.οϕΙ. Ὀ. --- 
ἄστρων ὁδὸν» εἴρεν Θ) ἕθδραν"' ἁμαντοσύνης. --- οοττίσε», 50485: 

Σήµερον οὐκ ἔπέοικε λέγειν ὥστρων ὁδὺν {ρὴν'. 
"Ἔδρανα μαντοσύνης γὰρ ἐν ἄστράσι νῦν πεπέδηται.- 

Ώχες πο ἱπτετρτεῖε απΠάσεπ οσεητ: ἵω Οτοεπίο ΑΙεπιπεοπ. ἆπτο: ϱ. 557. 
Α. οιτοζοπι «τΓοΓΕ εὐππ]ανίτ /Ίσεγας, δετίθεης ΡτΙπιΙῃ ᾽Δμϕὶ ᾿Αρκαδίῃ» 
νο «4γοβζίασε, εἰ ἵπ Οεποµ]αὲ νειοῖ ἀμφὶ ᾿Αρκαδίηε '' ἵπ. δια ἀθάθταἘ 
Εάῑ, ο). ΦιερµαΠΗς. ᾽Αμϕὶ ἀρηαδίη, οἳ ἆμφὶ ἀρησδίπο. Ἶπ οἵασι]ο. 
«οιτἰσεπάαπα --᾽Αμϕιαραϊάδη " --ετ Ῥαπίο Ῥοσι φοτῖρδεται ΟέΡοάίΣ 
εἴ σέ τις ἐρωτᾷ ᾿Δμϕιαραϊώδης" οἱ {15 {6 ἱμίεγγοσαί «πιῤώιαγαί [011. 
Ῥατίεπι νε ν]άϊς 1. ΠἨοζεεπίως ἵπ ποις αἆ Ρογρ/Ἁγ. ἆαε Ν. Βγιλαρ. 
Ρ. 93. Υετυή ᾽Αμϕιαρηδίις πΠΟς ὶτ ἔοτπια  Ραϊτοηγπιίσα (παεσα» 5εὰ 
οὔσπῃ ἀῑσεδαια, «47ηβρήαγαϊαίες, Ονἰάΐῑο 4ποαιε τεάάεπάα Έαδι, Π» 43 
ρτο «πρηίαγαϊάες: οὗ εππιάσπι. επίπι ΤαΠίΟΠεΙΏ», Ἱπάϊςαίαπα 4Μοφμε {. 
1λανεοίο ΙΝΠ5εε]]. Οπίτ. Ρ. 173. σὶο 5οτθί ἀεδιήτ, οὗ αἴιαπι Τεἰσπομίζ- 
αέτ, «{ογὶςομάάέεδ, «Πο ίσον: αὐοά εδι αραιά δημ) ἵπ ᾿Αγχίσης» 
ΔΎ τ:ὁγο ποὮ Πτ π μδα, 5εὰ ᾽Αγχισιάδης. ερτερία ἀεάῖτ (. οοηίής 
αἆ (γερογ. ὰὲ ὨὈία]εςι, Ρ. 991. 

οᾷ 



585 Ι.. Ο, ν. ΡΙΑΤΗΙΤΕΣς οαρῦύτ χΣχν,'. 

δοὰ οσσς Ιτομαπι. γθτοις αἲσί Ῥοδιατιμπ,, απ αἱοπιπι οκ ἵετο Εοπίς πιο Α 
ἀἴποταιι. Ίσα «αιιβεάατῃ «απιεμάαίτυπι. --- ΡΑ]ομὶ Ἰμάσεο ἆς Φοπιπῖϊς 
Ῥ. Τ144. Β» Πδί Πτεγας απ οφῖα τηα]α ἀῑδιτασῖας ΕΓΓΟΤΕΠΗ ῥοβοτείαητ, 16- 
5τιεπάΙπαι, διὰ Ύὰρ τούτων (ᾖεγ Ἰωδίᾳ) τὸ τῶν λόγων νᾶμα Φέρεται" 
γάῑε οτίαπι Οἶατ. Λ4ᾳ7σο) Ἔ.τ, Ρ. 693. Ρἰαιοη ο Τίπαεο {ρ. 75. Ε,} 
τὸ τῶν Ιόγων σα κώλλεστον ἁπώντων ναιώτων, Ῥ]σέοηίς ἱπτατοτῖοις 
Ρορίαουϊς. Ἠοίπ αΠαπάο πποπηπϊ» ἵπ τεπι απαπι ἵπαςίαηης «Γή 
Ογκος» Ἰ.μοάμιςν Ρ/Η]ορέγα/ης, «γἰίάος, πἰῆαιθ, ἱησυἩ 5α]- 
ζείη υπίςιΙη. ΠΟΡΙ5 εχΕΙΠΡΙΙΠΙ ῥταεβεκητ. 

ἵπ Ευδοῖσα Πίο: ταδῖσαπα οχ]ίραι πανίαπίοΙῃ πα "να δια σΙπιρ]ίςϊταίς φ. 
ου]ά ἵπ «οπείοΠαε γἱάεητ ρορα]: Ῥ. 107. Ρ. τοδατάπῃ α Ῥταείοτε, νε]ς 
1επῖπε φησι] τώλωντον ᾽Αττικὸν δοῦναι. Ταβροπά]δο 5ο ἀῑεῖε, οὐχ. ἥκιστα 
μὲν, τὰ κρέα ἡμεῖς ' ἃ ὁ) ἂν Ἡ δίδοµεν. ος 5οΗρτῖ 5οΠςιδ Ίπεςι πα]]μς. 
ηεηπα «οπιπιοάας επησπᾶατίοπί (ώοσμῥομί, οὐχ, ἥδιστα μὲν --- πΠῖ 5οτῖρ- Β 
εἶσεε {20η νἰἀετητ εκ ππεπῖο πιομιίσεπαθ: οὐ δῆθ ἵστωμεν τὸ κρέα ὁἡμεῖς. 
Ώο5 σ6μ6 30Η 0/6 ϱΑΥ1ές αά Πύγαηι αβῥεμάεγε» σεά ἀσμηις ζαΐες- 
ο/πφιὁ Πποζῖς [6γ{μέ, 5ἶγα 5α]ίτας 5οµ. ΏΠΠΟ ἁμ[ατας: Ίαος θΠΙπι 5οηΠΙΗ- 
τησ: έστι δὲ ὀλίγα ἐν ὦλσὶ, τᾶλλα δ᾽ ἐν τῷ καπνῳ ξηρὺ. δῖς οπιοπάατίς 
χηδεῖσα νΙάςτηΣ Ίπεδςε ἀφέλεια” απὶᾶ αιιτῖ εὔδεπι οτ α’ροπιῖ τάλαντα τηςιῖ- 
εἰς ΙΡΠΟΓΑΠΒ» ϱαΓΠΙΙΠΙΠ απας πογοτατ ᾖ40γάε τάλαντα ἀῑειαδ, ας τοφ!τῖ 
οΓεάἰάΙτ., περανῖταιε 5η πιοσῖ ε55ε, «ΠΤΠΕΣ, οὖας ἆατεπτ Ρετεπεθδ, Ίαῃ- 
εἶδις {ΒιροπεΓε Ῥοπάσταπάας. Ίεςσιο ᾖωε}ήήίων ἵπ Ἡ. Μ. Ῥ. 975, 5ο. 
Σταθμὲς, Ἰπαπῖτ, παρὰ τὴν ᾿στάσω΄ ἱστᾷ γὰρ ἓν ἰσότητι τὰς ὀλκώς. 
Ου] Ίαησες αεημαῖο 5Πδπεβατ εχαπ]παο. ομδοµπαις τεῖ ροπάις αά Ἱ- 
Όταπ αοδτΠπα(ώσς», ἀῑσερατας εχἰπῖε ἱστῶν», οτἶαπι ναιετίρις, {εγοδοίο 1. 
Ῥ. 135. 89. Γαομί ἆε Ἡερ. κ. Ρ. όοο. ϱ. ἵπ ΤΙΠιβορ Ρ. 6. Β. Χεπο- 
ΛΛ0/Ηὲ Κ. Η. Ρ. 195, 97. 1ρ5ε αποσίαο ο (0. ἀῑχίι Ρ. 517. Α. 
ἱστάντα ἐπὶ πλάστιγγος" Πεγημίαν Ἱτες. Οεπτῇ. Ρ. 998, 6», ζυγῷ τὸν ο 
Σόσµον ἱστάς. Ἰπτειρτες Ποὔΐ Χχχι, 6, ἱστᾷ µε ἐν ζυγῷ δικαίω. δοᾷ 158. 
ἵπ Πρης δαοτῖς εχ {ος Αππιαάν. αά ση Ῥ. 149, Εὐπεγὶ Οὺ5. ἵπ 
Α. ΑΛ. νἩ, 6ο» εἳ απηάε αι]σιιδνὶ ποῖας 65, 

η Όρειαια Γμοἱσμὲ ἆποδιι νο]ηππίδας, πος ππίτηπι, ΕΠΙοΠα Τ6]ίΙ16- 
τε εοιτ]σεηᾶα: 1μιά επἶαπι Ἠ. ΠΠ, ϱῥ. 5ο» µή µελλήσαε λέγε ὅν Ττικεν ἐτί 
κε ῥῆμο γλῶττὰν ἔλθη. δοα πτοτ ποτ. γἰάϊςδο Ἱίτετας {δίπιε ἵαῃ- 
τη οοπἱσησεπᾶας, ὅ» ττικεν ἐπ ὦκαιρίμαν γλῶτταν Έλθη " πονειαϊ οΠίπι 
αΠηπάς δοζαπΗ εεεώγὶ ἀῑείπας παερῖας α- θτασης ἄδρταναταιη. Π]]αά 
Ίσπ οδιοΠάεταπε . ομως Ν. Ἱ,. χι, ο. Χνι, ει Ῥάμ]. Γεοβαγζμς 
Έα, νΗ», ο. 91. ---- Ἐκ Ῥοδτα Ώοτῖσο ΦΙΗΠΕΙΠΙ Ρυτατ α 1οἱάΠο (ὐς- 
7/45 ἨῬ. ΠΠ, Ρὲ 159. ἔαδε µηνίεω: πεά ΠΟΠ Βοπθ Ρτο[δείιο «οΠΔεΙ6- 
κοηῖ ἐξετάσας ἔαδε᾽ ηπῖ ἔαδε ωγνίεν" οππεπάα, 9ος, νἰτίοδα Ίππο 1π 

3 1Π9- 
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:Δ ρτο νοςς ΠΜ ὦκοὺν, δἷον ἴπαιαπῃ, 3πτο 5ιβρίσαδατ, αιπαπι αἰπὶσϊς τπαῖς 
«Ῥίασμ]δεετ κοωήν. . Ὃε Ἔπεσεο Εϊτποσφμε, οὐοταπι «οτροτα Ὑῖνα ΠΟΠ 
Ἡρεπτοτ ἴπ ογηδαπα δυσπι 5υί]επι αεεορίτ «Πατοῦ., οκ απταιἰςδίππο ΤΝΤΙ- 
ηγαᾶί Ῥοδππατε ἆπο νετ {Γριραμίας ευσιοβϊνῖτ Χ., Ῥ. 866, απὶ εἰς 
οη]δί Ροτεταητ αιπεμάαῖς: 

8 

"Ἐνί” οὗτοι νέα μὲν νεκυάµβατον, ἣν ὁ γεραιδε 
Πορθμεὺς ἦγε Χάρων, οὖν ἔλλαβον ἔνδοθεν ὅρμου» 

ΤΕΙΥΙΗ φποαϊιε Ρογ1ήηιεα ἀῑκῖιτ Πνεμαὲς δατ. ΠΠ, 967. πορθµέα νεκρῶν 
(πσοις ἵπ δεᾖο]. Ἱποᾶῖτο Οοά. Δα]. ΠΜ. ἵπ Ποιον Ἡ. κ. 67. 1 
{εί Ὀ]ϊαίοσο., Τ.1, Ρ. 374. ἸΝιετουτίας αἆ ΟΠατοπίεπι, (αι 56” 
ΠΙΟΣ ἴΠΙπεῃ 1ῷρε 7Α1Ε”: εοπ!ο σιρὶσΙε νεἰίσφαε Πηπίέγαε, 71γρ. Λεῃπ. ΥΕ, 
309) πέτασον», ἰποιῖτ, τὸ ἱστίον» εὔθυνε», ὦ πορθμεῦ» τὸ πηδάλιονν 
εὐπλοῶμεν. 5ῖ Ῥτοςμ] ἁπλίο Ρτο εὖ πάθωμεν ἱερεπάιπι ο55ο ἀεπιοῃςιαΠὲ 

Ὦ αιοά αχ εοᾶσπι ε5ι ἀῑα]οσο Ρ. 376. εὐπλοεῖτε, ὦ "Ερμῆ», ἀποάαπε Ἱερὶ- 
εἩτ ἆς οπάειι ταῖς ΟἨατοπτῖ5 Ρ. όχι, 96, ἡμεῖς ὁ εὐπλοῶμεν. Πτετας 
ΔΟ Τῃ ν]οῖπας ΑΘ. ΠαΠΕΙΟΓΠΕ. 

Ἠιῖις σοποτῖς αῖα ῥτο[ετίοπΙ», πὶςὶ πχ ἀῑχίσδοιῃ Ίοσα ἁατΙΙΠ, ἴη οὐῖ- 
Ῥυ5. Ἡτογας ΡΟΓΡΕΓΑΠΙ 6556ητ α 5ο ΙΠΥΙςΘΙΠ «ἀῑδιταεῖαε: Ἠαες δαρρεάίταηε 
Φ/οδαεὶ Ἐε]όσας «401. Ῥ. 131. Ἱ. 47. κατ αὐτὸν μεγάλου δωΐµονος ὅσον 
Τόσον καλεῖ δία. Ἡφμοι, Ἠτοτῖ ἁπαρας οἱςοτῖς σἱο Γε]φυας οἶίπι Πηδ5ς 
κοπυηςίαδ», µεγώλου δαίµονος ὄντος» ὃν κολεῖ Δία. νετοα 5υπιτ ΡοΥΡῆέ 
επατταπιϊς: «4ροοᾶογὲ 5επτεηιῖαπα.  ἴπ ΕἹοτῖ]εᾳρ. {«πεςμεγὲ Ρ. 489. 16, Π]θς 
ΠΠΟταΠτΗτ ἵπ νετοῖς ΠΗ5ο211. Ἰοᾳμεητς ἆς πι φαρε]]εστ]ς, κλίναι μὲν 
ἐλεφάντραι καὶ ἆργυραῖ ἐν εἴδει δὲ χρυσαῖ. (οτήβο», ἔναι δὲ χρυσαῖν 
Ἠτετας Ῥεγνειςε 5επῖρτας εν εἰδι πιαῖε αᾳΠποαπο ΕπεΓαπτ ἀἰδιταεῖας: Ύχρυσαξ 
κλίναι ἴτπ αΙπή]δς ᾳποαιο ἄῑσιῖς ππεπ]οταπτΗτ αρπά Φ7ο2άεΠΗ1 Ρ. 599. 99. 

Ὁ στο. 17. Ρ. 557. 5ο. ΡΙμάγεμ. Ῥοπιρεῖο Ρ. 638. ΡΕ. Αἰεχαπάτο Ρ. 696. 
ο. 5α6ρΊ5 οἴίαπι αριά αἱϊοδ. Οτατετατα ἸΜαεεάοηπα 5οτδῖτ ἐπὶ χρυσῆς κλί- 

ης καθεζόμενον «λεπιείγίως περὶ Ἔρα. δ. 398, εἰ Φατάαηαραίυπα ές 
Τη. Χ, 6.9, Ῥ. 1198. ἔ. ἐζεζμί6ίι ἐπὶ χρυσηλάτου κλίης  σῖς εΠΙΠϊ 
εετῖρδοταῖ» ΟΡΙΠΟΓ» ΠΟΠ συρηλώτου. 

δεά Ῥοξΐια Ῥουας Ιοουπι αἄςοηδαπι ὃς οεοὐαεί οτί]. Όλο. Ρ. 37. 
Ίειεας «55ο ἀἰεπητως {πὲ: νἰάεητας οπησάαπα Ῥγιλασοσεί, αἱο5 ᾖὁηο 
σαγπηῖπα 5αρροςισ5ο τγαά!ϊτ Γα12/ζεῶμς ἆς Υ. Ῥ. 8. 139. διΙΠΙ ΗΤΟΙ οἷς 
Ὁγοίο να]σα νεος ὧε απίπιο α {αεςῖρις οχρητραπάο ασεητίς., 

Οὗτος γάρ σε καθαρμὸς ἀναμπλωκέως ὁσιεύσει» 
Ἐϊκεν ἀληθείμ μισεῖς ὁλσὸν “γένος αὐτῶν. 
δος μὲν πρώτιστ’ αἰσχρῶν δώτειραν ἁπάντων« 
"Ἡν ἐπαυμία ἠνιοχεῖ μαργοῖσι χαληοῖς. 

Να [π 
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ἵπ ΡΠΙΠΠΠΙ ΥΕΙΣΙΠΙ ΡΟ ὄντως» δικαίως», Ῥτοβαδίτος Ιπιεερτοαπιοηεῖς, Αι. 
ΩἼ1 νοσειη αἁπιϊδίε», ἄναμτλαμέως ΠΙδΩΠαΠΙ Ίθσοιατ, ΟΡΙΠΟΓ» (γοέ9. 
Όυπα νεα νοχ αἱομπάε ποῦῖς ργοάςατ, (ταεςα 5αἶτοπι 5οεῖθί Ρροτετίες 

τ , η Οὗτος γάρ σε καθαρμὸς ἀπ᾿ ἀτρεκέως ὁσιώσει. 

Ἰἆ 65. ἀτρεχέως ἀφοδιώσει» νογο {ε εκβρἰαὐὴ. οτι ναισπιΙα. τοπίο 
ἵεοτογος 5α6ρε «Γεᾷο Πηῖσαϊος ΊΗδος -- θώτειρο!» Ἡν --- ἁεδειωκ ει Π]]ιιά 
(οἱ. ὙΝεῖι φορτίο ἵΠ Τά, «εη. ῥ. 64, 8. 

ἤδη 3 μὲν πρώτιστ᾽ 

η Ῥοδῖη πεςερία Ρη]ος. «1. οερΛάΜὲ Ρ. 11ο, αἳ ραπ[αίαπι αἀϊαγειμες 
νοταπι ἀθδῖε: 

Δ Ν ΄ Νηδὺν μὲν πρώτιστ’ αἰσχρῶν δώτειραν ἁπάντων. 

Ίτειαε νοςῖς ρτίπια οτ πια: α΄ το]ηις. πιαῖς ἀϊδαποτας Ρορετειασε ᾖδη- 
εχ επάεια δε]οία 5ηπί ἵη Αιτοο Οατπίπς ν. 1ο. 

κρατεῖ δ᾽ εἰθίζεο τῶνδε ,. 
Ν 

Γωστρὸς μὲν πρώτιστα» καὶ ὕπνου, λαχγνείης τε-- 

Ῥρίίαίας Απιιοίος. 1, 9. 78. ορ. 3». 

Νηδὺν ἀναίσχυντον στιβαροῖς ἤσγυνα λογισμοῖς. εἴςο- 

ΕωγγρίώηἾς ει εκ ΛπιοΙγςο γειςιι αριά «4/ῇεῦ. κ. Ρι 413, Ὀ.. 

Γνώθου τε δοῦλος, νηδύος ᾖ ἠσσημένος.. 

{εξ νηδὺν καὶ γνάθον πλῆσαι ἵπ Όγε]ορ. ν. σοσ. δοά Γ{μμς ρο Νηδὺν 
αἰσχρῶν δώτειραν ὠπάντων » εἴα. ΟΠΙΠΕΠΙ ἸΠτε]]σ]τ {η{εΙΦΕΓΑΠΙΙσΗ1, ΟΠΠ 
ὠκρασίαν Ἐγιῃασοτεϊ ἀῑεεραπι ετ Φιλαλονίαν, Ἠππο [οεεμπάαπι νἱεογιπα 
«γε ππαπι ἂε ἆπαρας αἀρε[]απτον: αἆ Π]οτιιῃ οχεπΙρΙΠπῃ Ζσπο ο74- 
ση ἴ]]απα ῥεΓ {γα ΜΙοή/ αγζγζδαίς 699ε 114ΙΥΕΙΗ πτ 5ο δῖτ (1εεγο 
Δοπάσμι. 1» 6. Χ», ο μήι βε ΜΗ αΓἱΟΗΙ: [οί Τε5ς. |. 1ν» ο. 9. 
Έοθατ ἴδτα τα]ῖα. Ώο Πταταταπι Φειηρετ ἀἰςεππΙΙΓ γεπαίοτες, Πὶς Πο ἵπιες- 
Ἰεοίδδε «οιτεστίοηίρης πορῖγῖς.. 

5οά αά ἰπεεϊταταπι αρεῖις Ριαερεβίε εχεπιρ]απι (2/πρελις, οἳ ἀἁοοεῖς 
Ἠοπηϊπίρας» αιιοά Ππήσαη απσατοςτ, οοπίεστηταπι πάριοβατα Ῥοΐετο, αἳὖα 
Άγιηπο 1η Ώε]ήπι γεια 58» 

Εἰ ὁὲ Αλίην. πολέες σε περιτροχέωσω ἀοιδα) 
σοι” 

σ 
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αλ εοτρεηάμπι 5αδρίςος» 

Εἰ ὁ ὀλιγητελέες σε περιτροχόωσι ἆοιδαὶ » 
Ποίῃ ἐνιπλέξω σε» τί σοι θυμῆρες ὦκοῦσαι : 

δὲ νογο οὔΓ)ΗΙΠά, «σε εὔ/ΗΩΙΗΥ δὲ» η αδεμὶ επίσµανα; ζι0ηθρ 
11 εεΙάΗ Ηἱδί εὐγο/άΠΗ, Φις τοὶ οἱπὲ σι ἐμομμάσερ Έεσαοπς 
ππασίκτεγ (αταθει]ήδ, αὐϊ πα]]α5 πιοπιεητῖ αἰαδάαια αἁποτατίμπεοιιίας ἀθάῖε 
ἵπ (α{μσεβα» '5ἷπε τεσιε Ίοηπεῃς Βήμα ποὺῖς ετ Παεςᾖγ]λάἠς πατταϊ 
υτ (ή ισσᾖο ἀεδὶσπαῖα εατπιῖπα: [πο Ἠοταπι ἵπ Ώε]ηπι Ἠγπιπος Ἠμίς ἵπ- 
Ποιμίςεε πυρατοτῖ» αὐοά νΙκ οΡρίΠος» ποῦ ἵαπεα 1 ἀῑεετεπτας Ῥοδταε 
λίήν πολέες ἄοιδαί. δοἱα5 Οἠεμίς ἴ]ε /οἰξ Ἀγπιπαπι πιεπιοσατ Ἰπ τταῃς- 
ΟΙΙΙ5Ι. νόµον Λυκίοιο Ὑέροντος. Ο/εμίς, ΡαηρΑΙ, ππῖΠιππαιε Ἠγπιπί αἩ- 
τΙφμἰςοἰβῖ ἴη ςαστῖς ἀεεσπτα, (α/μμαεᾖο νὶὰετί ἀεριετιπτ ὀλιγηπελέες 
ἀοιδαί. αυαῖα Πϊδοτῖςο {1γέο, ΧχνΙ, ο. 379 13. Ιν]] «πινομίοὶ αιοά» 
Όαπι οαπππεΠ νἰάεῦατατ ο[]επιπί Ῥοπιρα σαΠταταπι α γἰτοϊπίραςς {ία 
που], 2επβερίαίέ [ογσπ ἐσιῤαδίίε γμάίδης ἐῃσεπῆῖς» Η15 ὐλογγεπὸ εξ 
ἀπεοηαλήμῃ οἱ γε[εγαέΜγ. Όε νοςεε Ἡοπιετίοα ὀλιγηπελής πεπιο ἁποιταδίς 
υπ (ὐ/μάεᾖο «εοπνεπῖαι, ο ὐῖ τὴν εὐεστοῦν, 3Ίνε τὴν εὐετηρίαν ἀῑκειῖτ εὖη- 
πελίων" νἱά. ἵπ Ἡ. ἵπ «ΕΓετ, ν. 1349 Απιπιαάνειδίο ΛΑεγε{ε]έ, ἵπ αἴα πιασπὶ 
μτὶ Ἰενῖς ειτος οοττῖςί Ροτετίτ Ιπάίσατας α Ί. 1. αἆ Πειγεβ. ἵπ Ἐύηπελεις 
εχμ!δετητ Π]]ο ορίσταπηπια (Ηῃάσογἄε., ἵπ 4ιΙο τώλιγηπελὲς ῥώκος Ἐὐνικίδαο 
ΠΙΕΠΙΟΙΑΤΗΣ. {ή60)οβίας: Λιγηπελὲς, ἢ ὀλιγηπελὲς» ἆσθενὲε, ὠγεννές. Οβ3 
ΦίαΡὲ νετρα εκ Αλ,» Ζό7. ἀφύης ὃλιγηπελὲς ἔθνος ρτοίετι Αιςῖον Γ1γ- 
σηοῖος. ἵπ ᾿᾽Αϕύη. ψυχὰν ὀλιγηπελέω ἀῑκίε «γπερίμς ἨΥπιπο ΠΠ, Υ. 350. 
Βατίης 1ήεςγεΗὲν ᾿Ανηπελία, ὠσθένεια. 

Ἀοτιπα Ίδια τα]ῖα Ἱπο πϊπηϊς επι ἀείπετεπτ, απ]αϊα ἴαπι πιπῖτα ἴαπι ῥασ- 
τγαστανί Ροδτατηπα» Εαγέρίαῆς «ετια ἶοσα, Ώπ]ας σεποτῖς αἨαιιοι οεττεστίο- 

 πος Ῥτοίετο πυπς ἵπ αἷῖον πηα]ο οτίρτοτες, πη]]ο οτάῖπε Πΐς οὔσετνᾶ- 
το, -- ἵπ 1ρε]ο ΌΟμίς ἄἶνες οἱ εαἰναμάμς, Οἱεμεης «ον. Ῥειὶ επι 
Ῥταεοερτοτε 51ο Ἰοφπεπτίς ἀῑσιππι, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα εἲς. σἱς ττασῖας 
Ῥ. 947. Ἡῖ Ρει τὰ πάντα πεσει Ἱπιε]]σὶ ἆερετε τὰ κτήματα», 9ιἱρρα 
ουαε Ρίςςαϊοσῖ ρτορε ηυ]]α Ππεγίητ: 5ὶ αΠαετας, αι]ά Ιἴτπαμς Ῥες ἴ]]α νο 
Ἰμεσίς κἰσπίβσασμῃ, τεσροπεΡῖς (216 ν. 41 Ἱπιε]]σοπάα Ῥεπὶ τὰ 
παλαιὼ ὠτακτήματα καὶ ψυχικὰ νοσήµατα. Ίιαο ταοπα «οηποςιϊ ἆεβοπε- 
Ἠτοτας 1ηα]ε ἀῑνι]δας τὰ παλαιὰ τὰ κτήματα. ς«ΟΠῖτα 6ΕΠΙΙΠΙ 5οΓΠΙΟΠΙ5 (ῴΤῃς- 
οἱ Ῥορίτας απίςι]ας νοσεπι παπί σεπαΐπαπη πποησιτανίτ, α Βτοῖςῖς τερετῖ- 
ἴοπῃ, --- Τη Ίου (επιεμς 1ε]]ο τεπι Ῥεδείπιο {γαπείεις Ο22εῇ- 
οἷμς αἀπιηὶιτανϊῖτ» ἵπ ἀῑεεπτίεητες α 5ΙΠΟΤΙΠ {ογπιμ]ήδ, νίτος ετίαπι εχ- 
«εἶ]εητες, α5ΡΕΙΤΙΠΊΙ5 ΠΙΟΠΑςΗΙΙ5, 

της Πτοία α 5µο ποπηίπς ἁῑδιταςία ο μνη {Ηεμώσίώπι, 7) ΙοΜίωη 
η 9 Εάὶ- 



951 1.. Ο. Ν. ΞΒΙΑΤΕΙΡΕΣ ΟΑΡΟΌΤ ΧΣΧΥ. 

Εάῑτοβεπι ἁεεαρῖτ ἵπ Βρϊριο]α «{/γἱοαμί αἆ ΟΡ5ΙΠεΙ Ρ. 591. ετ ἵπ Ογί- 
δεμς Ερίσιο]α αι αά 1]αιπ τεδροπάει Ρ. 541: ἴπ. αία {[ρΙοσπὲ Γαάαοί ἆἷ- 
ουπίής αρυά Ομα]άαεος ἐν τή Βα(θυλῶ»ι ἀστραγαλώμενοι, κ: εν ταις τλὰ- 
τείαις ῥιπτούμενο; Ἀιτοδίαιιε Ιπτετρτοιϊ, {10Υ 11 πρι οἱφ/γζςη. ΑΡπτει- 
ἔοπι ηος Ίοοο ᾖ2εμγο η αἆ Πειγεῦ. σι. Ρ. 198. 5εηυίτας ΠΠεπασίην ἵπ 
1ος. Ἰιαζγί τν, 94. Μοῖρδοται «4Ιεβηιε, ἐν τῇ Ῥωυλωνίῳ στραγγα- 
λώμενοι, τεδρὶείοης ἴδα Ηβο]]Ι ΊΤοδίρῆ. Πν 3» εἷς ἔκ τοῦ Ὑένους ἡμῶν 
ἔστραγ γαλωμένος ἔρῥιπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. 16ΗΦ1Η/ά11 τ΄ Ίπ. πσα Πιτ γι] σατί 
στραγγαλίσαι εἴ στραγγαλώσαι. [σμαίας ἵπ Ερὶϊε. αἆ Ττα]]αῃ. Φιν. 
Φοβοῦμαι -- µήτοτε --- στραγγαλωβήτε. Γευγελής εχβῖΌει Στραγγαλοῦ- 
σαι. ΓΙπίάγεᾷις ἐστρωγγάλισαν» Ἐ. 1, 539. . Αρτϊες Πἐοάογὲ 1: Ρ. 7ο: 
98, στραγγαλισθεὶς ἐτελεύτησεν ' 5ἱς ΕΠΙΠΙ ΦεΓῖρΟΙΑΙ, ΟΡΙΠΟΓ, ΠΟΠ στραγ- 
γαληθείς" 5ἱευῖ 5οπρεῖι ὠτεστραγγάλισε Τ.1» Ῥ. 648. 33. ἔπὶ τὴν στρ2γ-- 

:Σάλην πορευόµενοο εοι ἵπ Ῥήμαγο Ἐ.1. Ῥ. δο4. ΔΑ. ς 

ἵη Ρεξ απ. ἀῑείτιν ἆς Ῥ]αεϊτς Ῥμῆος. ΓΕ, Π, ς«. 55, Πτοτς πια Ἑ. 
ἀῑδιναςσῖας Ῥερατοτο νΥοσες κατὰ τὸ πυρεειδὲς σῶμο" ΔοΠρίαπι ἔποτατ οι. 
κατοπτροειδὲς σῶμή' ΠαΙη ἴπίο «οἵἴρί5 [10η εεηδι5ος αεῖτας Ῥγιπασοτας. 
ἵπ Ἐε]ος. Ῥ]γ5. οοὐσεί Ρ. 5ο. --- Ώε Ὀῖῖς ἀϊχετατ αριά Β/ωήάγεβ, Έντι, 
Ρ. 156. Ὀ. Ῥετϊε]ες, ταῖς τιµαῖε, ἂς ἔχουσιν, καὶ τοῖς ἀγαθοῖς ὢ παρέχου- 
σι (να]ρατητ, ὥτερ ἔχουσιν, ) ἀθανώτους εἶναι τεκµαιρόµεθα. --- Βεεππ- 
επ οµΙπάεπι Τ. Π, 1109. Β. ῥίοι7Η5 θύων μὲν ὧς µαγείρῳ πατέστηκέε 
τῷ ἱερε σφώττοντι, θύσας δὲ ἄπεισι λέγων. Τὸ μὲν ἀνδρεῖον ἔδυον οὗ προσ-- 
έχουσιν οὐδὲν μοὶ θεοῖς. «οα]εσοαητ Πτετας ἀειτασῖπε: λέγων τὸ Μενανδρεῖον», 

"Ἔθυον [ γαρ] οὐ προσέχονσιν. οὐδέν µοί. θεοῖς, : 

ΑΙΙδΙ οοπιτατῖο υἱτῖο ήεμώμάγὲ ποπΊεπ νη]σατα5 ετἶαπα ἵπ Πρίδιοῖα, αφή 
πο]ατ βοσταϊσοσυπα υἰείπιαπι νυ]φανίτ ᾖ. «Ιαν Ῥ. 75. δα, οὐδὲ τῷ 
ἁλοζονίκων ἀλλὰ μοι δοκει ἐµόντι τνχόντα Μενάνθρος έω, καὶ Φυλακτι- 
κῶ ετς. οἷο οοτεῖϱὶ Ροϊοτητ, Ἡτ ]εσατ» οὐδὲ τῷ ἁλαζονι εἴκω, ἀλλ᾽ ἐμῦσςσ 
δοκέει ἓν δέοντι, τυχόντα μὲν ἀνδρὸς νέω. καὶ Φυλακτιιῶ ὑτεροφθέντα κα- 
κὺν ῥάψαι ἐς τὸν ὑτεροπτεύσαντα. ΟυαΠάΟ- οεἴετοτΗ!ᾳ. δεητεηεία «ρηςεῖ. 
τογίε». Ἠαςς ΦἱἼοημςο Ροϊοτηης τειΓαςτ.. 

Νις! Α]]ος, ὑπάτω φοἱρεπάυπα, αδί ναίδαιας ὑτ αὐτῷ ἵη Τσε [οογέ 
Ι8ε]]ο Ρ. 557», ο. τἄλλα µέρεα τᾶς ψυχῶᾶς καὶ τῷ σώματος ὑπηρετέειν 
τούτῳ» καθώπερ ὑπ᾽ αὐτῷ: τῷ σκάνεος ἅταντος. ΙπΙπιΟ, μαθώτερ ὑπάτω 
τῶ σκάνεος ἅ. Ἱτ πιθηῖς τὸ λογικὸν ἀῑκει]ε ὅπατο" µέρος" θα ἁπερο Τε. 

12εί/ή ἨἰδΙ] ἵπ Ἰδῖ Ίαναι Βήσιο: Νόρο ὕπατος δὶο ἀἰεεδατας «{Ροῶγιας 
1. Εἴασπιοῃτο Ηβε]]1 τερὶ σαφίᾳε αραιά Γαηῤήςᾷ. Ῥτοιερτι ς. 1/. Π]ίπε ἆς- 
τίναταῖη Ρ/αζομ]ς «α ἆε το δεητεπτίαπη Β/14γομς οκρ]ἰελης ἵῃ βΡ]ήση. ΟΊαςςῖ, 
Ῥ. 1997. Ε. Ε. τὸ Λογιστικὸν αὉ 1ο «ο]]οσαπῖ 5οσθῖτ εἰς τὴν τῆς ὑτάτης 
ς χώραν") τὸ γὰρ ἄνω καὶ πρῶτον Ύπατον οἱ πΑβλαιοὺ προσηγόρευον. Ραιι- 

ῃ ον 



ΙΝΕ ΑΡ Ἡ ΑΜ ΟΟΕΟΙΙ.ΑΕΙὉΜ οκΙτιουπν. .5ς 

Α ο ρο5ι ευμπ [ουὶ οοηδαϊ ΠΟΙΠΕΠ Ὕπατος, πι ἴῃπ Πρ. ἂξ ἷς. ει Ο5ίς. α. ὁ- -, 

Ρ. 1927: ἵπ ὕστατος ππαἰε. Πλπταίαπα Τ. Π Ρ. 1965. Ε- 

Εκ {οητο ογτοτῖ, ἆε απο ἀϊοσοτο εοερῖ, παθρῖις Ργιμασοτσεοταπ Ώο- 
τίσας τε]αμίας», ἱαριάπππαιιε γετεταπι Ἱπρεπιῖς ἱηδοτίρτίοπες. επιεπάατῖ Ρο5- 
5Ηητ. ΛΕΓΙΟΗΟΠ6, ΡΙΟ γυνὰ ἑεγνώσασθ»ι, τοδηταϊ αά Πεγοάοίιπα, γυ- 
»άΐκα νώσασθαι. 3εὰά Ργίπασοτεοταπι τε]αυ]ῖς Ιδᾳς. ἱαρίάππαιε νετεπαπ 
η5εσίρτίοπίρας, ἴπ ααῖδης 5αἩτ εχ ος. 6επετο Ρειπιτα. «πασαπάίς. 50119 
{0ἵδ4Π ααπσπάο Ίοεις ἁαδίτις. 

ΌΩιιο ειτοτο α)ἰὈῖ πόβ ὅλον, Ρτο Τοτίςο πόβοδον” ---- δύς ποτ ὅλον ἷε- 
στης Ιπῖτο Ειρσοίαε απαπαι ρταεβχῖτ «Ίπολμείες ορετῖ περὶ Κωνοειδεων 
καὶ Σφαιροειδέων Ρ. 47 4- αὈὶ φοποὶ ἀερετ: Φυσπόθοδον νεὶ δυσπότοδ»ν 
ἔχει τι Φωνείσας --- εὑρεσίως. Ί,οσα Ῥτορτῖε ἀἰσεδαπτατ δυσπρόσοδα, ἄά 

Ῥ θισο «ἡμομ]ὲς ε9δεΡ σάς: Ἠϊπο αἁ αἶῖα αππενί5, ατἶαπι -πά «δυσθεώρητα 
καὶ δυσσύνοπτα Ώπεῖα ἴαῖτ τταηδ]ατία, Τάτείαε αιΙοφ!ς ἁῑσταςτας ΥγοςεΠτ 
πἶμΏ]] ΡερετετΙῖ ἵπ' «4{γολῤηεάἰς Ῥδαπιπαϊῖτε ρ. 153. Υ. ες ὅπως καὶ τῶν 
ὤλλων οἱ τῷ βιβλίῳ μὴ τεριτεύατ) ες τὸ ποτὶ Ζεύξιππον γεγραμμένῳ μὴ 
πλωνῶνται: Βοτίρδετατ υεῖαπε: οἱ τῷ βιβλίῳ μὴ περίτυ χόντεε τῷ ποτὸ 
Ζεύξιππον Υ. φἱ 10 {εἰ 611 {γ δημ, {161Η: {πεο]ροὶ . Ζεικέῤῥα: 3, 
μὴ περιζητεύοντες εκ εοπἰεεῖητα ποι ορτίπια ἀεαῖτ /ο. {7ο αιῖ. 
Ῥσαπιπίτεη: «{γοβζημεώᾶς :εἁ]άῑτ Όρετιπι Ματπεπη, Ἑ. ΠΠ. Ο15 Πτ. εᾱς- 
5 ΏεπποδεΛέμον ἀῑοίτας {λα μίο ἵπ. ΡτΟδΥΠΙ. Ρ. 9ο: Ὀ; (ἔκ τοῦ Φεύγ γε’ 
τὰ ῥᾷστα» ἐν τοῦ προστετυχέναι Ε.βλίοι. λα νενο: βεπϊρεπάσα». ἐκ 
τοῦ προστετηκέναι βιβλίοις» αποᾶ 5ἰσηίβσατ 1) α[ωηι ἐπίαδετεεγε. 

τα ΕγΑ1ΟΡΙ6; ἷ5 Ερίρταππαία αραά Βου ἵα «4νεβΙμεή. Ρ. 59. ἶθ- 
σἵτας: Εὖ αἰὼν πτ. π. ὅτι ταιδὶ συνή ων. Ίπ εαίοπε αΏαπι- ἀεάῑτ ας α[ῇο- 

ϱ τη Εγαοσβεμί, εἰ πα» ᾳποφιε οαγη]πῖ / ο”. {εῑίως, Ἱερίατ: Εὖ 
Ἰρίὼν Πτολεμαῖε πωτὴρ ὅτε παιδὶ συνήθων" 5εὰ Ἆος πε ο. ααϊάσπ ς οι 
φοτῖρεεταῖ. {71 οδέε/ές μὲ 

Ἐὐαίων Πτολεμαῖε μα Ἡην ὅτι παιδὶ συνηῶν 
Πάνθ᾽ ὅσα καὶ ἸΜούσαις μὴ βασιλεῦσι Φίλα 

Αὐτὸς ἐδωρήσω: 

Να]ρατας ἵπ. δοῤοδίε ἵα «4γλ)οβῆ. Δεῄατη, ν. 86. ο πόόν λέχοται τὸ 
αρίβανον»- ὡς μαρτυρεί Φερεκρώτης» 

Τουτὶ τί ἔστινν' ὡς ἂν ἑκάστῳ τὸ ἀρήβωνο, 

Ίεοτα 5γ1]αῦα πἹα]ε τερετῖτὰ, «ΟΕαΠΙ Πτοτας ἵ ώνεκὰὼεν 

Τουτὶ τί έστω» ὡς ἀνεκὰε τὸ κρίβάνονο 

Να 5 ἔοις ͵ 



256 1. ο. Υ. ΡΙΑΤΊΆΑΙΡΕΣ σακρυτΧχαν, 

Εοππ]η]α ος Πηγαηεῖδ, τουτὲ τί ἦν. οἵνο τουτὶ τί ἐστω; ΠΠΟΦΠΟΠ ἵῃ (οπῇοδ- Α. 
ἀῑα; αἴπο νοςςπ] εἴἶαπ ἄνεκὰς αἀπηϊςίτ, κἰσπὶβοαπιρηι ἀνωτώτω νο] «τάνυ 
ένας, ιτ τοάάῖτας Γ7οζμο ἵπ μον. {Π1ῤ. οι ἵπ ιδελοᾖίο ἵπ «γκοβή, 
γοςρ. . ν. τὸ αἰοά Ρ]επίη» Ἱερίε μιάς ἵη ν. ᾿Αγεκὰς, Ειμῤοάς Ἰαι- 
ὅαης οι Ομ νεδυΙ. 

Απιμο]ορίαε, απο απἰάσπι ἱπτοσγα ποπάσπῃ Πῆτ ρυδ]ίσατα. ερίσταπηπια 
(ΛΙ οειὲ) 901 2 1η ἸνΗδοε!]. Σαρ». ον. ἴς, Ῥ. 114. Πτοτας ἀῑδιγας- 
επε ραπ οὐδευΠατήητ: ἵπ Ιδεῖς ' 

| Ας θέλεις ὤμοα σήμερον ἡμῖν 
Δειπνεῖν» Β. εἰ σὺ θέλειο Α. εἶτ ὦπό σου παβέση. 

φογροπάσπα ϱΠίΠΙ: --- εἶτα πόσου παρέση; ζωο η] ῥ/6Ι0 σὐεγ]ς  οᾷσπι 
πηο(ο» ΡγαεροδίτΙοΠε 5Ἡρρτεςσα» Περίτις δραχιμῆς ἔχε» ᾖαδε Ῥαο]]απι ἆσοή- 
11659. ερῖδι. 914. Ῥ. 135. 8 

Δραχμῆς Εὐρώπην τὸν ᾿Ατϕίδα, μηδὲ Φοβηθεὶο 
Μηδένα» μετ᾽ ἄλλως ἀντιλέγουσαν ἔχε. 

νυ]σατης 1ο μήτε Φοβηθῆς. οοπῖ, απά ερίρταηπια ΡήΣ]ο επι Ν. 3419. 
«Λέή. ΧΙΙ. Ῥ. σού. Ε. 

1 

η «{οοοβγ εξ θταπιατῖς [πασπηεπῖο, α ιδολοίλαδίε πᾶ Πεν. Οὰ. Λ., τα. 
φειναῖο» Ίπσσμπι νθγηπι νῖαϊς Οἶατ. Γεια: παπα Ἰ]]α πΙα]ἰθίη νοσεί] γό- 
Μαιΐδδοι Ιπιασταπη:  ατ Ημς Ἱεσίειτ νιῖρατος μεις 

Ἑβῥωδις γὰρ ὑψόθεν ποτώµενος 
ο Ἔριο 2’ Ν Α Ον ϐ) ὡς ἔπληξεν, καὶ δὲ υὓς χειλώµασικ. 

οὔπι οἵπο «οπῖγονα:ςία 5επΠΡῖ ἀερααῖ Υεῖδ5: 

ὼ Ονθῳω σε πλήξει», νηδύος χειλώμασι- 

4ὓτ οἱ αὉίς αΠα[ῖτ χιλώµμασι " τΙπ]απς πι Πες} εὖ. Χιλοῦσθαι εἰ Χειλοῦ-' 
σθαιν παχύνεσθαι, σιτίζεσθαι. νεμἐγῖ [έωγα ο [εγρέ: «Πεεε]γ]ο ἀταππατῖς 
Ψυχαγωγῶν αΓβΙπΙοΠΙΙΠΙ {1ο11εγ} ρταεὈιῖτ Νεμνία” αἴαπε ἴδια Τἱτεδίας νοτ- 
Όα Έπετήητ αἆ Ὀ]γοεεπις αἰῖ πιογτμις ο5ι ὦκανθοπλὴξ δεεΙπάΙΠ δορ/οςίεΠα 
αἲσπη Ρ]ογῖαθ Πας ἵπ το 5πΠί δα τ], -- ἵπ «{ετελμ «ΠοδβρΗ. ν. 53ο, 
σεπµἱῃας, αιιβα «αΠΙΙΠΗ «οοπ]ηπσὶ ἀεβιιεταπτ, Πτετας οὐύαρ» ἵἩ οὐκ ἄρ᾽ (ττ 
εἶδαρ ἵπ εδ ἄρ' ἵπ νεῖδι 46ο ᾖΊωκΗμὶ περὶ καταρχῶν) πι ρυῖον 
ΠΓαηςΙεΓς » . ω 

Καὶ πᾶς ὤτρωτον οὐκ ἄρ' ἦν ὑπὸ στυγός» 

Γοσοπάμπῃ ατδίττοΓ: 

Καὶ πῶς ἄτμωτον οὖθαρ ἦν ὑτὸ στυγό» ; ν 
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Α Ε/ 4 ΜοπΗάο: ΦηΗΜά «άΥΗ᾿ ἆγασο εωσεζός» 4Η ἡπνμίβεγαιας Οἰγ- 
ὉΠΘΠΙΠΕΦΙΓαθ΄ ΠΠΑΠΙΙΠΑΠΙ: Υ. 645. ὠλὴ, ἀἰσειαπι, Πὶς ποῦ ωρα, [δι 
ουσια ἆς Ρε]]αα ἴοασεης», «ἀἴχεται οὖθαρ. π 

ἵπ «καὶ νῖτα (ἴα Ὑταπο]ορίο Ρεραν) «4εεοζ)Η{ νεικπι ἐππεπάανί ες 
εοάσπι {οητε: Ὁτ «4/σισμίς Ιδὶ νιὶρατς, Ρ. 973. ο. ἐγὼ δὲ ἂἄεί σοι με 
ἐκ Διὸς ἀρχόμενα ' Ὠπες πάάπητατ» πο νεγο 5εΗΡΕΣ Ηδὲ 1ο 609 1ονε {γ- 
εἱρίεμδ. Ίνεπιο πιεοΙ οοιτίρετε τος ιιραὈ]ς 

Ἐγὼ ὃ᾽ ἀείσομαι ἐκ Δὼς ἀρχόμενος» 

Μοῦσαν αι Παιδικὴν οτάῖτας έγαίο, (5εσυπάυπα 6δι αρίσταπηπια » Μὴ 
ζήτει εἴς,) 

Ἐκ Δὸς ἀρχώμεσθα, καθὼς ἔκρινεν "ρατος;, 
υ Ὑμῖν δ)» ὦ Μοῦσαι σήμερον οὐκ ἐνοχιλῶ». 

«4 ἴονε, πα ῥάγεµε 
Ν ο όρα 094 σνο. {ον ον ή} ον οἱ 6ρέά5 
αλίοία βγ δι οεοἰπὲ Λ/εζΗο ϱγανίογε (ἱσαπίαν » 
ΊωπΠο ορ ἐσέ ἰονίογο {γγά.. 

ΘΟγ/. Μει.κ. 14 .. 

Τα Οτασι]ίς νετοτΠ!η ἆθ. (ταοσῖς πιοπάοσὶς υπ αἶῖας ἆοοιῖςεϊπιϊ αὈθιτάα, 
ἀεάετο Γατίπα: ἵπ. Πΐδ αριά Γεύ. Ῥταορρ. Ένας. νι, Ῥ. 541. Ρ. --- 
ὥστρων ὁδὸν». εἴρειν Θ᾽ ἕθραν ' ἁμαντοσύνης. --- εοτίρο». 5οἆθς : 

Σήµερον οὐκ ἔπέοικε λέγευ ἄστρων ὁδὸν ρὴν» 
3 "Έδρωνα μαντοσύνης γδρ ἓν ἀστρώσι νῦν πεπέθδηται. 

ϱ ἴπος πο ἵπτετριοιο απἰάσιι «εσεπτ: ἵπ Οταςπῖο Αἱοπιαροπί άαϊο Ρ. 9557. 
-α. εἴτοτεπι ειτοῖε ομπηυ]ανίτ σταςν 5 δεβρονς ρτπμη ᾽λμϕὶ ᾽Αρλαδίῃ», 
φργοί «4γεπάίσης» 6ἳ ἵπ Οεροπιαἰ νετοῖ ἀμφὶ ᾿Αρκαδίης "' ἵπ 5 ἀεάεταε 
Ῥαϊτ. οὐ. Θιορῥηηως, ᾽Αμϕὶ ἀρηαδίη, ει ἀμφὶ ἄργαδιης. ἵπ οἵαςΠ]Ο 
σοττίρεπάΙη --- ᾽Αμϕιαραίάδη” --- αἵ Ῥοπ]ο Ῥο5ε «οπῖρεοται Οσ1ο/άΙΗ 
εἴ σέ τις ἐρωτᾷ Αμϕιαραίάδης: οὲ (1 ἐο ἐμίεγγοσαί «4ῤήΙαγαί [11. 
Ῥαττοπι νετ νυιάϊτ 7. Ποϊοπίμς ἵπ ποτ αὰ Ρομρήνν. ἆε Ν. Βγι]μασ. 
ῥ. 33», νειυίη ᾽Αμϕιαρηδίνς Ὥοα [αῖτ {οιππα Ραϊτοηγηισα (παεσα», δε 
α.π ἀἴεβαιπ, «4/ῃρηαγαϊαάες, Ογ]άΐο 4ποαπε τεσπάα Εαστ. Ἡς 430 
Ὅτο «ῤΙώγαϊ]άες» οὗ θαπιάεπι επίπι τατίοπεπ» Ἰπάίσαταπα αποφυε {. 
αν οείο ἸΠΙδεε]]. Οτῖτ. Ρ. 173. σῖο 5οτῖρί ἀσδηῖε, οὗ. αἴπαπι Τεἰαμομίά- 
ες. «{ογ]ςοά Πες» ας αποά ε5ι αριιά 1 ζσ ἵπ Αγχίτης» 
Αγ χισίὀης ΠΟΏ Πτ ἵπ Ίδια, δεά Αγ χισιάδης. εριερία ἀθάῑτ (. [ος 
αἡ «7έβοΥ. ἆε ΕὨϊαιεσι, Ρ. 931. 

νε! 



988 τ. 0, ν. ὉΙΑΤΕΙΡΕΣ 6ΑΡΟΌΤ ΧΣΥ. 

5εά ΄οσςς. Ἱτογηπή γόµςις ατιϊσί ῬοδτατΙΠ» απ{ αΠἱοσή1ῃ εχ Ίδτο ΓΟΠίς π]ο Α΄ 
ἀἰκοταπῃ . Ἴοεα «αὐαθάαπι επιαπάατυτυπῃ. ---:ΡΑΙομὲ ΄ Ἰμάσεο ἆς δοππῖϊς. 
Ῥ. Τ144. Β» ΠὈὶ Πτετας αΜοσίς πηα]ε ἀῑδιγαεῖας «ΓΓΟΓΕΙΠΑ Ρερετείαηῖ», 16-- 
εἰηεπάμπα» διὰ γὰρ τούτων (2εν ἰαβία) τὸ τῶν λόγων νᾶμα Φέρεται" 
γἰάϊς εεῖαπι Οἶατ. Μζησε) Τ.1. Ρ. 693: Λαιομίς ο Τϊπιαεο (Ρ. 75. Ε.) 
τὸ τῶν λόγων νᾶμο κάλλιττον ἁπάντων ναιώτων. Ῥ]σίομίς Ἱπιτατοτῖρας 
Ῥεγρίασυῖτ. Ποια αυαπάο ππεπϊπί, ἴπ τεπι αυσπι ττασίαηας Πέ 
ΟΕ} οο 1η {]άμςν Ελ ]οεήγαί, «γἰίάες, αἰῆαιε, 5Ἱησι]ῖ ςα]- 
{επι υπίςσαπι ΠοΡῖ5 εκειηρ]ηπῃ Ῥταθοεαῦϊζ. 

1π Ἐπδοῖσα 10” ταφῖσμπι αχ μῖραι ΠαΓΑΠΤΟΠΙ πα να συα αἰπιρ]ίςῖταϊδ 
ουϊά ἵπ «εοποίοπο γἱάεηῖτ ρορυ]1: Ῥ. το7. Ὀ. τοδαῖαπῃ α ΡΙΑΕΙΟΓΕ» γε]- 
Ἱεπῖπο 5ἱησι]ϊ τώλαντον ᾽Αττικὸν δοῦναι, Τοδροπἀϊδδο 5ε ἀῑεῖς, οὐχ. ἥκιστά 
μὲν. τί πρέα ἡμεῖς. ἃ ὃ) ἂν ᾗ δίδοµεν. κο 5οΗρτῖ 5οΠδΙΙ5 Ίπαςι πα]]ας. 
ηεράο οοπηπηοάς επηεπζατίοπὶ (σεαπῥομέ, οὐχ, ἥδιστα μὲν --- π]Πὶ ετῖρ- Ἑ 
θἶσοο /}]ρη νϊάετατ εχ πιθηῖο πΠοπσεηαε: οὐ δή ἕσταμεν τὰ. κρέω ἡμεῖς. 
Ώος ᾳπέ 03 φοἰέις τῶές σά Πἱῤγα αβρεμάεγε» κε ἆσμιν {ι/ες- 
ε/φαο. Ποδῖ [6 Υ{Ηέ, 5ἶνα 5α]ίτας 5ο ΕΠΟ ἀππαίαε:. Ίαρο εβῖπῃ 5εαυή- 
εὐσ: ἔστι ὃὲ ὀλίγα ἐν ὦλσὶν τὅλλα ὃ ἐν τῷ Ἱκαπνῶ Σηρὰ. οἷς επιεπάατῖς 
ευσῖσα νΙάετΙχ Ίπεσςε ἀφέλεια” απὶά αὐτῖ 6556: εἰ α’ρεπτὶ τώλαντα τηδί» 
οι Ισπογαῃ5» «αΓΠΙΠΠΙ αἴπα5 πονογαῖ ᾖ4ῤγῶν τάλαντα ἀῑεταδ, ἅπας τεαπ]τὶ 
εισβἰάϊτ. περανίταιε 5υῖ πιοτῖς 6558. 6ΠΤΠε5» σρας ἅατεπτ ΡεἴεΠΗΟΙ5, Ίαη- 
εἶδιις Ίπροπεις Ῥοπάσταπάας. Έεθειο Δασγζΐμς ἵπ Ἡ. Μ» Ῥ. 875. 5ο. 
Στα βμὸς, Ἰπαυῖτ, παρὰ τὴν: στάσιν’ ἱστᾶ γάρ ἓν ἰσότητι τὰς ὁὀλκάς. 
Ου] Ίαησες αεαμαῖο 5Ισίπεραι αχαηίπε, «πησειπαε τεῖ Ῥοπάις αἆ Ἱ- 
Όταί αοςΏππατασης», ἀἰεσδατας οχἰπι]ο ἑστῶᾷν» ατἶαπι νετετίρα5» {ήεγοζοίο 1 
Ῥ. 135. δο. Ρο ὧε Βερ. Χ, Ρ. 6ο», Ρ. ἵα Τίπιαεο Ρ. 63. Β. ἆέπο- 
ΦΛομέ Κ. Π. Ῥ. 155. 57. ἵρδα αοφιο «)λίο (ης. ἀῑκίι Ρ. 517. Α. 
ἱστάντα ἐπὶ πλώστιγγος" Πεγμίαν τὶς. Οεπι]. Ρ. 990. 6, ζυγῷ τὸν ο 
κόσμον ἱστώς. 1ΠίαΙρτες 1οὐΐ Χχχι, όν ἱστᾷ µε ἓν ζυγῷ δικαίω. 5εᾷ πδις 
ἵπ Ποτῖς Ῥαοτῖς εκ ᾖοςς) Απίπιαάν. αἆ Φάση Ῥ. 149, Εὐπεγὶ Ο05. ἵπ' 
Α. ΑΔ. ΥΠ» 6ο» αἳ αἰππάε αιἱιιδγ5 ποτ 65, ι , 

ἵπ Οροι {οίαμὶ ἆποδις Υοιιμήηῖρας, Ώξςο ΠΗΙΓΙΠΙ, 6ΕΠΙΟΠΑ ΤΕΙΙΩΙ18- 
πο εοιτ]σεπάα» ιά ετίαια Έ. ΠΠ. Ρ.5οο, μή µελλήσας λέγε ὅ, Ττικεν ἐπί 
κε ῥῆμο γλώτταν ἔλθη. «δο/άΜΗ πἶτοτ ΠΟΠ γἰᾷϊςδε Πτετας Ίσα Ἱταπ- 
Άη εοπἰαηπσεπάας» ὅ, ττικεν ἐπ᾽ ἀκαιρίωαν γλὠτταν ἔλθη" πονεται εΠίπι 
αἱμπάς «ὣοσις «Πεσοβγέ ἀῑειαιη: σαερία5 α Ηδτατίς ἁορτανατππῃ 1]αά 
ἵσπι οριοπάεταητ ϱ. ῥοογίς Ν. 1. χι, ο. Χγι, εἰ Ρα. Γιουραγᾶης 
Ἐππ, να», ο. 91. -- Εκ Ῥοδτα Ώοτίσο υππτηπι Ῥπται α [ζσπο (ε5- 
ᾖογΗς Ἔ. ΤΠ. Ῥ. 159. ἔαδε μηνίεω" 5εὰ Ποπ Ῥοπο ῥτο[εστο «οἶαετε- 
σρη: ἐξετάσως ἔαδε' απῖ ἔαδε ωνίεν εππεπάᾳ», 5οἆςς» νἰτίοδα ' Ἠμπο ἵπ 

τιφ- 



ϱΙνΒ ΑΌ Π1ΑΜ οΟποΙ1ΑπΊἹὐΜ οπΙτισὐμ. «8ο 

Ἁ Πιοάπίῃ», ἐγαλέτοινε κοὶ βοῦς ἐνεπίμπλα τὰ βασίλεια" δχειπὰςκοσητῖ 
«οπνεπῖτ ΙπάΙσπαπτῖηιο Ῥεορῖ: 4ο Ἐερίδις οτἴαπι Ιγατῖ χολεταίνει Ἱορτατ 
πρυά «εση. Ν. ΗΠ. κι», ϱ. 64. Ιν Μαςςαδ. ΙΧ» 1ο. αὐίΠ 6 αριά {5 

, εἶζη. Τ. ΠΠ: Ῥ. 5395. 38. ἆςε α]ῖ 5αερῖας αάΠιδΙξαΠῃ. 

η Ἠετοῖεῖ ΡΛΙ]σε]γζ1! ρ. 749. 8. εκ Οοἆ. Έατοςς. ἐπὶ κέρδει ἂν ἆθ- 
Ὁἷτ Οἠέαγίης: Ἰππετίς οσο Πτοῆς 5οΓΙΡΕΓΕΠΙ: τὰς δὲ ἔκβολὰς τῶν λόγων 
μὴ λῆρον» ἆλλ᾽ ἐπικερδέίαν { νε] ροτῖις ἐπικέρδεια) ἡγώμεβα τῆς ἔμπο- 
ῥίας ταύτης  5ΕΤΠΊΟΠΕΣ κερδαλέους, ἀἱρτοςδίοπες τορηϊαταῖ ἐπικέρδεια», αποά 
εά Πήογαπα "ιά ἵπδαρος αφ Πσστετγ: οἰμσάσπι Ρ/1]ος{γαε] Ῥτοε]Ης Ρ. 6όο8 
915 ϱὖβδ αοεἰρῖεραι εχ Δεργρῖο πιεις οί ἆαδαι νεπἀεπάας, οὐδὲ ἐρα- 
στὺὴς τοῦ πλείονος, οὐδὲ ἐτικέρδιω µαστεύων», ἢ τόκους, ἀλλ᾽ αὐτὸ ἆγα- 
πῶν τὸ ἀρχαῖον ' Ἠὶο θιἶαπῃ ἐπικέρδειω φοπ]ρεπάμπῃ. Έν ϱα νὶ Ριαθροεί- 
ποπῖς 1π γοεῖρας εεῖαιη ταΓδαἰπῖς, ἐπίβοιον" αἳ ἐπώνιον' ας εκ Οταῖο- 

Ὦ τῖδας ποδῖς οινανίτ {ήαήῥοεγῶίίοη: Επώνια, Ἱπαυίαπι (ταιηπιατίςϊ» τέλος 
ἐστι ἐπὶ) τῇ ὠνῇ διδόµενον. --- Αριά Εωνεζ. ἵπ Ηϊετος]οι 6. 98» Ρ. 45ο; 
εἀϊαῖτ Ο/εῶγίμε, ὡς σεμνά Ύε --- τοῦ ὁδίου (αἰνέπὲ Εαν νἐγὶ) τὰ σπου- 
δῆς ἄξια ἐρωτήματα Ρίο νη]ραιϊ τοῦ Διὸςν ἴπ τοὐνδρὸξ, δἶνα ροτίαξ 
τᾶνδρὸς τηιαη(ϊς: δἷς Ῥταετοι οοἴετο 5ογίθετο 5οἶει η ἴδιιου ετἶαπη 1" 
Ὀε]ο Ειωεζής «αρ. 941. Ἱ. ο. 45. Ἱ. ο, 49. ἴ. 

Τι «4ε]αμὶ ἆς Ν. Α. νι, Πος οπρἰήδ ασ 50 ἹπΙΙΙΠΙ: Ίδιον δὲ ἄρα τῆς 
τῶν κυνῶν εἰς τοὺς τρεᾷ Όντας εὐνοίας καὶ ἐκεῖνο μαρτυρεῖ.. Ὁ Κολοφώνιος 
ἀνὴρ εἴς. ἨηὈϊ 5ετΙρί ἀεριεται, καὶ ἐκεῖνο μαρτύριο. Κολοφώνιος ὄνὴρ --- 
μενα νΙπαπι» ϱἩο παπα 1η Ίος δεπειε {τοφεπεῖμς, τεῖεταη ααοαιθ 
η]ε ΧΠ 6. 355 οἱ κύνες --- συμμετῴκισον τῷ Ξανθίπτπῳ" 5ο δοπάιπι επῖπι 

συμμµετωκίσαντο Ξανθίππω. σοπῖτα πριιά }ἐ0σομ. Ἰιζεγέ. ΠΠ, 93. δε]δεῃ- 
ἀυΠ1. Χαβρία συνεῖπε τῷ στρατηγῷ» (ῬΙο συνείπετο τῷ) (6Λα2ήίσε [ως 

Ὁ. σώνοεσίιω. Ίπ εἰαδάεπι «4ε]]σηὶ Ἱ.. ΧΙ», ο. 45ο ἵπ Ατίοπὶς ἩΥπΙπο, εἶταα 
Ππεπι Φῶτες ὁδόλιοι εοπνεπῖαπτ, Πση Φῶτες δ᾽ ἕλιοι' ΏεαΙο Πίο Ώε]ρΗῖπος 
Ἱνοτεϊάμπα ἀῑστί νϊάςπτατ Ἔναλα θρέµµατα» 5εὰ ᾿Ἐναλ' ἀθύρματα ' πΠατίηας 
οἰσαάας ἄθυρωα Περσέως ἀἰεεραιτ 9ο ρΗΙΙ 5εευπάιπι «4ε]ἰση, ΧΙΙ, ς. 96. 
ευἶ ἀθυρμα Ἆος 5εηςδα [ΠεαιΙεΠταῖαπΙ πιοπαῖτ ή. ΠΠ. πά Το 1. ἵπ 
"ββυρμα αρεῖττον ἢ παίγνιο. Όςε Ὠϊῖ οᾳπεπτες αἀπίρεπιτ ἴἵα αιάθι 
Ῥαυπεο "δεΠΣΏΙἩΠ ἀνάθημα» Ῥαϊιμαμίῶς νΙ», Ῥ. 579. {. Ἐν Φαραῖς δὲ καὶ 
ὕδωρ ἱερόν ἐστι τοῦ Ἑρμοῦ. "Άμα μὲν τῇ πηγῇ τὸ ὄνομα" τοὺς δὲ χθες 
οὐχ. αἱροῦσιν ἐξ αὐτῆς» ἀνάθημα εἶναι τοῦ θεοῦ νοµίζοντες. [αμα Εοητῖ Πο- 
πιοη 655ε Πόπ Ῥοτπῖτ, Ῥτοβαδί]τοτ ποππε τεροτῖτο ν]άεροτ «οιγοχῖδεο: τεῦ 
Ἑρμοῦ. "Ἑρμοῦ νᾶµα μὲν τῇ πηγῇ τὸ ὄνομα. [05 νε] οεᾳ114σο Ἰεγειγίλ, 
νι, Γαµκζμίαε Ῥ. 66ο. πι, πηγὴ πιοΠΙΟΙΑΙΙΣ Ὀλυμπιὰς καλουµένή, τὸν 
ἅτερον τῶν ἐγιαυτῶν οὐκ ὠποῤῥέουσα, Ότ σα ποιηϊηϊ Ταῖο ςοἨςῖοϊ, 5ο’ρεη- 

Ό οσα] 



ο  -ἹΙ 0. Υ. ΡΙΑΤΕΙΒΣ5 ολρῦτ ασγ. 

ἆππι αγΌίττος τὸν έ τῶν ἐνιαυτῶν», ὤἨπο «{ούιε ΦΗἱη{ο, ΤΝΙδΙ «11ος. γὰρ ἵα Α. 
τρίτος» δεύτερος ἵα δὲ τΓαηδτ αριά Πίο. δοώ] Τα πι, Ῥ. 197. 76, 
κὠὶ ὁ τρίτος δὲ Πτολεμαῖος Ιεθεπάιπιαίε», καὶ γὰρ: ὁ δεύτερος Πτολε- 
µαῖος», ΕΧ Ρ. 905: 495. εἰ αΠππάε. 

Οιιοτιμηνῖς αττοταπῃ εχεπιρία ης ετἶα Ῥαεαμίας [αοῖα ρταοδησγῖτ 
μας οἴοφπς αἴποπι Ώος εαρίτε «οερεταῖῃ τΓαςϊωΠάμπι. Ῥ. οοΙ τερῖο Κἡᾖ- 
2ἱς νοςεξ εἶναι καὶ πημτανίτ ἵη «ἴνεκα» ος 6ΠΊΠ Ίποτε Ραμκσηίσς ςοτῖ- 
Ῥεπάμπι, ΠΟΠ ἕνεκα. Ἐκ εοάεπι πποτε «οτΓ]σεπάμΠῃ 1, Ῥ. 93. ὁτόσων 
θέως εἴργονται ϱΦ10/Η/ΠΕΜ 1 νἶφις αγ εΕΠέΣΣ υὈὶ ναὶσαϊιτ ὅπως ὤν.. Αραά 
Π]απα ποπηΐπα Ῥτορίία Ῥετπιήτα γἰποςσα 5ετΙΡΗΠΤΗΓ, αἴπε νε] Υεία «οσΓοςί. 
Ἠΐπς ἵαππει αἱεπα νιάετεΏτας, 

«41 όσε ροτις τεδιϊξιαπα Ἠπιόνης Ποπιοα πιαιτῖς Απε]ερίάάλτιπη- Α5ε]ο- 
ρίαἁας Ἰαπάαηιί Τ. 1. Ῥ. δν, (εᾱ. /ε2ῦ. Ῥ. 46. 3.) νε]αει Εε[ϊσεθ οτἴαπι Ὦὲ 
οὗ. 5Ο010ἵΓ655 οἷς Ἰασυ τε καὶ Πανάκεια καὶ Αἴγλη σύνεστι καὶ γίεια, ἡ 
πώντων ἀντίῤῥοπος ἠπίων". ἧς δ παῖδες ἐπώνυμοι"' (1εγ. εἰ Πγσίσεςς 
4146 οηδ βαν εδ 1Η6άλοίδ. εἰ δεί 017έΗ ἀπὲς ἵπ Ἠϊ5 αιπἁ νετ: 
6-5οι Ἰατῆτ οἳ αεχἰπήυιι /ο. Μα. (εμέ. ἵπ 6οπΠεπῖ. οοἱςῖ». 
δεῖθητ. (οττῖης. Έ. Ἡ» Ῥ. 9809. 1Τμίτεγας» ἴπ. ἆῑπδ νοςςδ., ἠτίων' ᾗς., πια]α 
ἀἰδιίαοῖας., οοαἱθξσοασατ ἵαπ ΠΠΙΠΙ ΠαϊεΓΠηΙΙηΠ: ΠΟΠΙΟΠ: Ἠπιόνης: ει 5ετὶραϊατ- 
ἵπ. Ῥοδίοτηπι Ἠπιόνης δὴ παἴδες ἐπώνυμοι” ἀϊεαπτιταπε ἹΜας]ναομῖς. ετ. Ῥο-- 
ἁα]ιτῖϊ 5οτοῖςες. εμέ 111 1Σ 10/11 ᾿Ἡπιόνης 11111. εΕ/2ε: Ἱησι]ας Εγζ- 
Μεήίεξ. Ἰασὼω. Πανάκεια, Αἴγλη εἲ Ὑγίεια, Εὐσίῶς. »ἴνε σα οπηηίδες 
ψεύδη σε πέρασμά. Ώε ποπιῖπα 510. 2118 "Ἠπιόνη». 80311 ατίεῖα» αα 
Ειοῖ]ς Ριοάσδςα πογεταῖ νη]πετατίς» ἐπὶ τ᾽ ἤπια Φάρμακα θεῖναι, ἀοοιετας 
Ίρσα Ῥταχασοταπι πιοάίσυπα 5εοµπάαα ερίσιαηπια. (7 μάδοΓαε Απο. τν», 
ο. 7». ΧΙ, ζΦ1επώ νΗΠΕΥΙδ1. Ηβοπεμα εἰπὲ 

Φώρμακαν. πρηείης οἶσίω παρ Ἠπιόνης.. σ 

Ἰάειη Ογπασογάς Ίπ. Απϊλο]ος. 5. Ριε]]αε γοναι πτετο: Ιαδοταπεῖ ραττής 
ἀο]οτός. | 

Ὠδήας ἐλβεῖν 
΄ « - ν 

Πρηείας», μαλακαῖς χερσοὶ σὺν Ἠπιόνης. 

εοτππα ἁαὈῖε ερίσταπππηα Ὑαπηνς «πίῆσα ρ. 191. Όμας Π]ίας Ρρεροτῖε Αε- 
φου]αρίο ἴαπι σα [τί [ετας Π]οδα1ε 5ηῖς οἵ ῬοσίεΓοτΙπ Πιπιαηἰρεϊπηίς γἱτα- 
τρις αἆθο οἶατος. ΠΠαϊθΙΠ ππίτος ᾿ἩΗπιόνη: ἵπ ΤΓαΠδΟΙΤΡΙ ἴΦΠΤΗΠΙ ΠΕΠΙΟ- 
τηταΙ Τοίμάε Ἰεἱμεκίο. αἵ /0. Πε. ἸΠεἱῥομηίο ἵπ [ηδίατ. Πἱῤῥοςγ. 9. ν» 
δ, 15. ος ΥΙ, δ. 8. ἰαπάατῖ ΕοΙΣΙΟΥ ΛΙ ἂε ΒΠαὈυς ασεπῖ αὖἆ ο ωρὸ ἴα 

ἰ- 



5ΙΥΕ, ΑΡ ΠΙ.ΑΜ «Ο0ΟΚΟΙΙΑΚΙΙΜ 6ΒΙΤΙΟΌΜ. 3401 

Ἀ 4ο. Ῥ]α. Ρ. 914. 935. οἳ 5049. ]απι Ἑρϊάαατῖϊ αιάσπι Ἡτ Τεῖ 
5ηἱ πΙΩΓΙΙΑΠΙ ΥεπεταΡαΠτΗσ: τέμενος εταῖ Ερίάαυσϊς ᾿Ασκληπιοῦ, καὶ ἀγάλ- 
µαωτα ὁ θεὺς αὐτὸς, καὶ Ἠπιόη: γυναίκα ὁὲ εἶναι τὴν Ἠπιόνην ᾿Ασ»λη- 
πιοῦ Φασὶ», Νειρα ευἩῖ Ῥαμοσμίέσς ΙΙ Ῥ. 177. απ ἵπτει α[ατα Ὦ εαὴ 
ἶσπι ἄὤγαλμα ᾿ἸΗτιόνης ἵπ βεδεπ]αρΏ Ίπεο 5α ἴεδαΙς Ἰηνεπίδε ϱ. 174. 
ὉΌδί ππαϊγεπι Ποπίπατ, β]ας ΠΟΠΙΟΠ Ἱπτετερρίτ ἴδποιτας οπιπίρης ΟΥαΙΠΠΙΑ- 
τοις αριά Γ2γ/η0Ι05. Ῥ. 434. 189 Ἠπιος ούτω ἹΠρότερον ἐκαλείτο ὅ 
Ασκληπιὸς -- ᾧ καὶ γυναίκα παραθδίδωσιν ᾿Ηπιόνην» ἐξ ᾗς αὐτῷ γενέ- 
σθαι Ἰώσονα», Πανόκειαν" Δεκτίων ἓν ὑπομνήματι Λυκόφρονο. Ομ - 
Ίϊας Ἠϊο ΙΠοΠ]οζαίη5 5μδρίοος Ἰ»σὼ, [ Ὑγείαν, ] Πανάγειανν ᾿Ακεσὼν Ώα- 
115 αΠΤΕΠ1 ΠΟΠΙΕΠ ἵπ Δεκτίων [δα ἀεριαναϊαΠα: ΡΠΙΠΙΗΠΙς Ῥίαείει οεῖθ- 
τη» ᾿Ακεσὼ Ππεπιοῖαῖ ἴπτεγ Π]ίας δηίάας απ Ἠπιόνη. ἀεϊπάς «οΙΠΙΠΕΠΙΑ- 
της ἵπ {ωεορΆγοπά» πὈίσμπαιο Ἱσπάστας ἵπ ΠΕ ΙοΙοΡέεο [. αὉδααςε Λις 
τοτῖς ποπιίπαε» Ἱερίται πτ Πίο α[αιοιῖε ἐν ὑπομνήματι Λυκόφρονος" ἵἴαῃ- 

Ὦ σι γε]ατ Παπίας ΙΠίοΓρΓΟδ, ΠΠδΩΙάΠΙ Ισποιϊβδίπιης Δεμτίων» 5εὰ Τή60 
πΠΕΠΙΟΣΑΤΙΣ αἡδῖ,. Αραά ΓΠ4/1οἱοσμῃ Ἰπ.ν. Εἰνάνυχες Ταγγλάσι εἴτατ 
ν]άρτυτ /ῥηγςίο οι }αῤγλρίος. Ἱοεῖε Οοάεκ 5. Ἱ,εἷἁ. εἰ δέ. τια το- 
ῥρώσσει τὸ ἐπιφέρεσθαι οἵο, ιδϱοέε/6ς ΠΤεΙ /ευβΙγομίς» αἱ εοσποπηῖ- 
Ώεπῃ ΠΙΦΓΙτο «οΠΙΠσοπῃ ἆαῦαι Ἠτιονην . ἴδῖα ποιαδαϊ αἆ ᾿Ηπίου γόνον ἴπ ΛΙεχκαΠ- 
ἅτα ν. 1954. ὃς Ιδῖς ιδοᾖοὲς απτϊαπἰοτίοας 1η δΗΠΙα {:4})/οἱοθίεοη ππ]- 
τὰ Γετα[βδε νἰάστας Ορ: νἷὰ. ποδίεαπα Π1γ/Λ0ύ0Ρ. Ρ. 91» 47. 998. 39. 
Ἠ]πο Ιενίς ετίοτ Πατ5 εδ Ο]ας. /. «4. Φαῤγίοί Β. (. 1ῃς ς. 16. 6. 8. 
Ἱνασηα Ῥατεις {ροίᾳς ειῖαπι «έρῥουγσίήι ᾿Ηπιόνη» Π1ες [8ϊοος, Πίο πἰπιϊ5 
ἁῑα ἀθιπηῖι. Οὐδεινατίοπεπι Ιδίαπῃ νεγροδαῖα» ἀπ εἶπατίαε αιπῖά 5αροτοςί 
5 εαρίεπαῖς ἀεδϊπατμπ]» ΓεάΙπαΙΙ αἰίαιοτ εοιτεςτοπίθη5 εἰμδάειη. ρἱοτῖς- 
αὖς σεπετῖς ἵη Βεηρτοτίρας ρηπ ογζ1Πῖ5, 

ἵη Τομο) λα Ἑ.. νι, ο. 53. Ῥ. 43ο, ὃ7, νεα καὶ οὐκ ἄλλω ἑτόμε- 
θα. 56ΠδΙΙ5 ναεπα, αἴημα Ιάεῖτεο 5αερε νεχαῖα, οχ Οοάά. (τασενίαπο 6τ 
Ώασί]εδηςί Πτοτῖς «τοι ἀῑνϊςίς Ἴπς ταΏίοπε 5ύητ αιποπάαπάα: καὶ οὗ καλλιε- 

Ὁ τούµεθα» ὡς ἢ τὸν (άρβαρον μόνοι καθελόντες εἰμότως ἄρχοιεν , ΠΕΦΙΟ οἳ-- 
41 που ΟΥ σΗἱ0μέ ἸἱσΗΗΙ Φιθά ἨΊεΥΙ0 1ΕΠΕΠΙΗ Τ}γΙΠΟΙΡΙΠΙΩΗ ϱἱ στο 
ΖαγδάγΗ; 2γοβΙσαν μεν ετο, Ἱλατίας Π]ηά Καλλιεπεῖσθαι πδιτραϊτατ α Γ- 
40Π6. σπῖη5 ἵπ Αρο]οσῖα βορταῖες Ῥ. 17. Β. 5ὃ Πεσδαι αἁΠΙρίταταια κενολ- 
λιεπηµένους λόγους ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν. {βίο ΠΗρρατοΏὶ» Ρο μὲς 
Φτωάἰοδίδδιηδ» Τ. Ἡ, Ῥ. 905. 6. τῶν σοφῶν ῥημώτων ΙΠΕΠΗΠΙΕ, ὧν οἱ δεξιοὶ 
περὶ τᾶς δίκας καλλιεποῦνται. «σάίβοῦ ὁ καλλιεπὴς εσι ἵπ «4Ηορή. 
Θεσµ. ν. 59. 

Ῥατιοπῃ νε νἱάσταητ 11. 1εβή. οἳ Γιειμε]αν ης ἵπ Ἡϊ Χομοββομήΐν Ἑλ- 
λην. ΠΙ, Ῥ. 989. 9 ϱΠΙΡΙ5 ΠΙοΏδίσητε πἰΏτα Ασεκίῖαιις, Τ,εοιγεβ]άσπι (αχ 
Α]εϊδίαάε «οπεξερίΗΠῃ ) ΠΟΠ 6556 Εαϊγὶς 5υ{ Ασἰάϊς Πτα: ἀλλ” ὁτότε ὃ) ἂν 
ὡς µάλα σοι ψευδοµένω κατεµήνυσεν» ἐκ τοῦ θαλάμου ἐξελάσας σεισμῷ ἐς 

ο τὸ 



093 1. 0. Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕΣ οΑκΑΡύτ χΣχν; 

τὸ Φανερὸν τὸν σὺν πωτέρα. «οΠπραγαητες Ίσειπι ΛῬ/σιαγελὲ ἵπ Ασεςί]πο Ρ. 
507. Ρ. ἀλλ᾽ ὁ Ποσειδῶν (ν]ά. ει ΑΙεϊρίαάες Ρήμαγεᾖ. Ῥ. 503. Ε.) σοἵ- 
τισεπάΠα 5τατΙΕΓΙΗΤ Ρ{ο νη]σατῖ Ἠτοιί5 ἀλλ’ ὁποτε δ᾽ ὃν --- ρτοχίτηα νΥ]- 
τὶ ἀοοτῖ τεΠαπετήτ ἵΠτασία: 4 ρτππσΠχ Πτοτατιη νοδερία {ογπιαπι ΠΠοή- 
αυταγΗπὺ πΠοπήπϊς. Νεριυπί Γουΐσαπγ, ὁ Ποτειδὰν., --- ἀεϊπάα αἆ Ίος το- 
ηιο ΙΠάἰεΙαπι 5αδρίσαρατ ἀἰσταπι ος Ασε]! Εουπηῖς [πα Ὠοτίοῖς Ἱ,α- 
«ΟΠΙΙΠ1 ΘΧΡΓΕΣΡΗΠΗ α «Α6μοββομέε» α1ε 1ά ἵρδαπι αΠαποτίες ἵπ' Πϊφτοτία 
5η (παεσα Γθεῖσε τεςοτάαβατ. 1αεοπῖσα τα]ία τορειίεπτητ αριά Χεμο. 
ΛἠΟ/έΕΗ Ἑλλ. 1» Ρ. 9550 33» 34. Ιν2 Ρ. 396» 19. Ναὶ τὰ σιὼ ετς. 
εοπ6, Κ. Α. ΥΓ» Ῥ. 939» 9. αρ] Εουπιας ἴπ Χοεποββομίε Ππςοπῖδης 5οἰο[1΄ 
νἱάσπτας. οὐ ]τετασε» Ἡς ἴηπ Αρεδί]αϊ ᾳπσαπε νογοῖ ρίεταδαµε: ία ας 
πηηὶ τατίοπς 5οτῖρία «Κεποβρᾖομέέ, αἴαια' αἀθο. τοδετηοεπάα νἰάξητας: ἆλλ δ᾽ 
Ποτειδὰν ὡς µάλα- σεῦ ψεωδοµένω κατεµάνυσεν. Ἰά 65ὲ, ἀλλ ὁ ΤΠοσειδΏν 
κατὰ σοῦ ὧςᾳ µάλα ψευδοµέγου ἐμήνυσεν σε νεύ ἐπ ῥγήμὸς τε ΙΜεβίμμας 
σγσι} 1Πεπάσεἰέ: μηνύειν κατὰ τυὸς εἴ κατωμηνύει τινὸς, «φον {μ- 
ἀἰείο. «ο ἀε[εγγέ, ἀῑχὶτ αΠαιοιῖε, ῬίαετεΓ οεῖετος», ᾖ.οἱᾳ Ρ. 114 7. 

Ρ. 115: 9. Ρ. 9335 δ. Ρ. 949» 8» δεῖ αὐτὸν ὠπθδεῖξαι. ὡς οὐ. κατ». 
- 3 - ΄ 

µήνυσε τῶν ἀνδρῶν τούτων.. 

ἵπ. οἰηδάειπ «Χεμορβοπί' Ἑλλην. Τι, ᾗ. 57ο, 4, απ 5ιαῦαηί οσπίτα: 
ΤῃταδγΡρι]απα εφιίτες περιέτυχον δὲ καὶ τῶν ἔξω νέων τισὶν ἐς τοὺς αὖ- 
τῶν. ἀγροὺς ἐπὶ) τὰ ἐπιτήδειω: πορευοµένοιε «Ουαπινίς οἱ ἔξω ετ οἱ ἔνλον 
ἵπ «Ἀσποββομίε πΠΙΠ ποα ἶρποι οἷηε, Πο ΤΑΠΠΕΠ οπηπῖπο οοττῖδομάιι. 
«οΠ50Ο. τῶν Αἰξωνέων τισὸνν ὀηολάεδώΕ" 3 ΦΜοάΠΗΣ «4εποἨοΗσΗΣ αι 
πεπηρο σιαῦαηῖ α ραγίδυς- Τῃταςγρα. Ἠοταπῃ 8η6ρο» αἰίογΙπα ατίαιῃ Αι- 
τῖοςδ- ΡΑΣΟΓΙΙΠΗ ποπηίπα Ῥγοδίαπϊ Ρ1ΗΓ1π14 ἵη Ἱαριάῖρις, ἴπ Οτατοσίρις απεῖ-- 
ομῖδ» αΏδί «Ἡοαμα νἰήοδε δεπρῖα:. εκεπιρἰο 5ἶητ. ἆπο ἴηπ οσο. πἆ 
4γΙορῆ. Καπ. ν. 5ο4. δῖ ταάίτας ο «εο ἀϊεεπάιπι, τὸν ἐν Μελίτη "' 
ορ ᾖοηίπε [ τὸν 1 ἔν Μελίτης. αἀάμητη. ἴδια, ἐξ. Ἰοῦς., . ἔκ. Κολωνῶν. Ἐκ. 
(οἶοπο απὶ οεΠδεῦαπτΙΓ ἔκ Κολωνοῦ ἀῑεί 5οἱεῦαπτ, 6τ Κολωνῆθεν ' 9ςΓἱρ»θ- 
ταῖ» η {Α]ος» εᾖο/, ἐξ Οἴου" ἐν ΙΚηδῶν. πε πήπς α[ία. Ρτοίσταια», Ίδια. 
ἆπο οἷς ἵπ' οαπ]άειη τει αάΠίδεπευς έΡΆώπο [γνάμέ. ἵπ.ν. ᾿Α[βρότονον» 
υδῖ Βενγζεδῶς πο. ει ααάϊοπάις: γἱά. ὡμίάας ἵπ Ἐν Κλώρω. Αριά [μ-- 
παρίωη, Τη Μαχίπιο Ρ. 935 1» γείατ, ἰρποὮῦ (απο νετ, ραηεΙρίαα. 
Ἱασῖτατ ἐκθεσπιῶν ' 5οὰ ὁ ἓἐκ Θεσπιῶν» Τηερίεπ». 5ἱσπίβεατας, 

τι αἷία ππῄτα., Ἠπες οεγῖο πποπάοσα 5ιπί 1 «4711ρῇομες Όται. ἆςθ σπθἆς- 
Ἠοτοά. Ρ. 149. 38. ἀμαῖς τῶν" 5εΠΙΡΑΠΙΙ5 Χρηστῶν δέ τοι ἔστὶν ὠνδρὸς περὶ 
θανώτου Φεύγοντος τὰ ψευδῇ καταμαρτυρῆσαι» Πὶ εἲ χρηστοὺς ἀῑκίςε 
εσπθσατΗΣ Ῥες Ιχοπίαιηα. Οπῖδας που ππίπς Ρ]ασεδῖτ Π5 τάπΊεΏ α[ἴαπι σοΥ5 
τοςτίοσο(α ἴπ «4Ηἱρήομίε πε 8Ρεγεία αἁρτοδαϊυχυίης Οσα πεβὶ τοῦ χοῦ 

ρες 

Β ια 



5ΙΝΕ; ΑΏ ΤΙΙ:ΑΜ ΟΟΚΟΙΙ:ΑΒΠΠΗ σπΙτιούμ. «φ1 

Α ρευτοῦ Ῥ. 14. 3α ἱεσυπτής ἴδια: εἴργεσθαι πόλεως» ἱερῶν, θυσιῶν, ἆγώ- 
νων. ἅτερ μέγιστα καὶ παλκιότατα τοῖς ἀνθρώποις. Ἱματίπο απ]άεπι ἀῑσα- 
τοπ]ᾳ5., τεΌις. Ιδεῖς πἰμΙ]. Ποπηηϊρις 5αΠε5 αἲτ σπεφιεέμς Ἠαδετί, »ἶνα εὰ- 
τυπιάθπα οσα Ποπιπίδας α{φι(ζςσΙήσ 6556: 5εά Ίδια αθτατῖς (ταεοῖς 
Ίος 56ηπ5α ΠΟΠ. ατΏἴτΓος ΙδίτατΙῃ παλριότατα», 5θᾷ τιµιώτωτα, αποά, 1δ- 

ἀεπι ραεποε ἁπεπβοας Πτεταγαπ] «οπἩδίαη5, ποπ ἁποίταπτετ “{Ηββοπι! τοςῖῖ- 
Όπετεπι: τὰ τιµιώτατὰ ἵα]ία ἀῑχετε {)ε/Πος{/. Ῥ. 176. πιεὰ, Πἱοηγς. Εαᾖίο, 
Τ. 1, Ρ. 1712 94. Ρ. 311, 35. μέγιστα καὶ σπουδαιότατα ἀῑκίε [γειν- 
Εως ϱ. ἴμεος. Ρ. 166, 3».. δεᾷ Γ)εήγσώς ἵη εαάσπε Οτατίοπε ποδὶς αρει5 
ἵπ. ΤΕΙ ΠΟδΙΤαΠΙ Ρταθδεβἰτ ΕΧΟΠΠΡΙΗΙΗ» ἴδια Τ}/1ζεξ Ρε τό, 14 

Ἱ νέοισι δὲ πώντ᾽ ἐτέοικενς 
ΟΦρ ὥρα τῆς ἥβης ἀγλαὺν ἄνθος. ἔχην 
᾽Ανδράσιν ἓν θνητοῖσιν Ιδεῖν. 

Ἐ Βοτὶρσεταῖ Ὠτίαμε Τγτιαευςς- 

ΟΦρ᾽ ἐρατῆς Ἰβηε ὠγλαὺν ἄνθος ἔχῃ, 

απ Ρταεσεάμηε Ποπ΄ πιεπήπεται Οἶατ. Τωγίογ ειπιςίςεο Τ//ΠΔΙΗΗΣ ος ἴπ- 
σεν Π. κ».Ζτ---Ζ6. πο ες ἴδια Ιεσιητης» νέῳ δέ τε πάντ Επέοικεν οἳς, 
ἐρατῆς ἥβης 5ἱνε' νεότητος π]Η ἴεσετε πιοπείοπεπΙ.. ΠΘΠΙΟ ἔοττς {τεφεπεῖα5 
Φμοηίάο ἵπ ερὶσταππατῖς- ΑΠΙΠΟΙΟΡ. Πο ς. Υ» 54. Ἑ. ΧΧΙΙΠ, ϱρ. 17. 

” - Γέ ν { 2/ 3 .-- . - ς. ΧΧΧΙ. εῃς 6». -- ἐρατῆς ἄβης πρὶν Τέλος ἄκρον δεν. δηοπίάες αρ. 3 ” /, 3 ”/ 5107. Ρ. 531 9» Θνητῶν ὃ) ὄφρα τὶς ὤνθοο ἔχΗ πολυήρατον ἵβης οτς. 
οἷς Τήεοσγίδ: ν. 199Ι: Υ. ΙΙ97». οἱδη εἲς,- 

Του αΠωπάε ποδῖς Ισποσιπι» ᾽Αμίαντον τὸν ἐξ Αἰγίνης «{άνο]άες ἆς. 
Ὁ ἆῑδοε νἰάεδίτατ Ρ.9» 35. ΠΟΠ ᾽Αμίαν τοῦτον ἐξ Αγ. ἵπ Πὶ5 ςεφιεητῖς Ρας, 

10. 6» τὴν ὃξ κατηγορίαν ποιεῖται κατὰ ψήφισμα πρότερον γενόμενον. ὃ 
εἶπεν εἰς ὅτι μηδ᾽ Ίσον» Ιαῖετε ΠΟΠΠΕΠ Ἰσοτιμίδης (. 6σηεγως (Ν. 1, νῃι, 
ο. χ.) εἴ ε5ο ζεΠείτετ. ἀειοχίπιμς, απ15ο πΊεπ]οτες ψηφίσματος τοῦ Ίσοτι- 
µίδου , (αἴαπε αἆεο ὃ εἶπεν Ἰσοτιμίθης) πιεπιοτατῖ «Ἡρτα ῥ. 9. 1ο. --- Αο- 
στο ἔετο» Ρεδείπιηπι περι]οπεπγ Αργιτήαπη οὗ αἴαιοι Πτετας π]α]α ἁἴκιγαστας 
Ίπτεγ Ατεποπῖες τε]ατῃ α {ειμγοίο ἀε' Ατεποπι. ΑἴΠεΠ.Ιν. ς. ΧΧ. Ηὶς «οἷῖς 
πἰίτητ Π{εμγείως νετδῖς, ναἱσατῖς ἵπ εαάεπῃ ὧε Ί1γσε, Οτατ, «4ος ἰὲς δτσ 
29. ᾽Αργύριος γὰρ (᾿ Ἀγύβῥιος γὰρ) οὗτοσ). ὁ καλὸς κῶγαβὸς άρχων» εἷς 
ἐγένετο τῆς πεντηκοστήης” νοςςς ἄρχων» εἷς εοὔαπτ ἴπ παπι, ὠρχώνης 
Εγένετο τῆς πεντηκοστῆς τρίτον ἔτορ" 16714819 12) «ΜΗ ΘϱΟΥΩ ί ζύη- 
{15911 ΓΕΦ6ΙΠΕΓΕ Γ01 ῥ/ήησερο. ΕΕ/οἶορΗς Ρ. 151. 1 9, Αρχώνης, ὁ 

ὤρχων ὠνῆς ἧετιγος οὖν αἴηιε ἵτα ειίατη Τεχ. Βμετοι, 0415. Αργιτηῖας τγῖ» 
Οο 3 - σῖη- 



ο. 0. Υ. ΡΙΑΤΕΙΡΕς ολΡΌΤαΣν.' 
σἵητα (α]επεῖς τεάεπιεΓαῖ απἰπαιιαρες ήν πηθτοῖηπα» «Ώυαθ Ροτιιμή Αέμοπ- 
τυπι Ἰηνοπεγεπίης: ἆε Ίος νεεπρα]ί απαο Ρογπη]τα ἀῑεί Ῥοδδεητ, Ῥγαοτες 
ποτατα {εωγςίο. Αι. Έεοι. ν. 6. 91. ᾖαἱεκὶο αἲ Πσηρ. ει ἆς νεοτίρα[παπι 
τεάςπιτοσίρς», Ἠπίμς. ἴ]α πο 5υηε 1οοἱ5 υδὶ νετδα απαεάαπι επιεπάαδςεπι 
ο Οτατ. Π. Ρ. 46. 8. πρ, .ν ἔστι οὐτᾶς γυναίκας, Ιεσεπάμπα ἑ- τιῶν 

γυναῖκας» Ίαπ πιοπαίδδει . Οή1εγως Ν. Ἐν. ς, 14, αὐἱ Ταπ1ε 
Ἱαῖς εοπιταπίαπι {παπα Ἡπ 56ᾳ. ρας. {5αεὶ 47 9. ποῦ απἰπιαάνοτΏς: Ίδία 
νυ]σαπτΗσ: τίς γὰρ οὐκ ὠπεκείρωτο ἔπειδὴ τὼ δύω τπαλάώντω ἑξάκις ἤλύε- 
του. αὈρυτάιβοίπια ἆς Ἠΐ5 1ωὔπα ργοδίαπε. ἵπ Ἐϊά. Ἠαπον..ρ. 49ο: ἑξάκις 
ςοπιππτετης ἵπ ἐξ Ακης. Ῥτο]επιαίάᾳε., ἴωπι «4σε ἁῑετα, πονάς Έπεται 
Ώ]εγσαΤΟΣ Νίοοδίαπ]ς: ἡ]]πο ΆΑιλεπας ΄Ὕοπετα ἆπο ταἶεητα: υἱὰ, Πζήῤοςγαί. 
ἱηΑκη" ΕΠ. Ζᾳ]ες. Ρ. 911. Π)εππορίή. Ῥ. 68δΙ. 9ο, ετ 47. {εἰώμά{ Ῥα]αο- 
εἶπα ϱ. 537. -- Ώε Ἆος 4ποαφυε σεπετε Ρίπτα 5αρειιΠτς 5εά ἶαπι ημης 
νετεοί πε απῖς πιϊμῖ ἀῑετυπι οὐῇςῖατ (κ ίμπας, 

τῷ χειὺ σπείρειν, μήδ᾽ ὕλῳω τῷ θυλάκῳ. 

ο Νις δν 



1 ΙΝΡΕΣΧ ΟΑΛΡΙΤΟΜ ΡΙΑΤΗΙΡΕΗΣ. 

λε. Ἱ. 

Π1. 

1. 

ΙΥ. 

γ. 

γΙ. 

ΥΠ. 

γ1Ι. 
1Χ. 

Χ. 
ΧΙ. 

ΧΙ. 

ΧΙΙ. 

ΧΙΥ. 

Χο μ.. 
ΧΥΙ. 

ΧΥΗ. 

ΧΥΗΠΙ. 

ΧΙΧ. 

ΧΧ., 

ΧΧΙ, 
εἰ 

ΧΧΙΙ. 
ΟΚΧΙΗ. 

ΧΧΙΥ. 

Ώο [γασπιοπιῖς ΡεγάΠίογαπα Ἑατίρίάϊς. ἁγαππαίαπι, 
:16: ΏΠΠΙΦΓΟ ρογά[ίοταπι ΕΒατιρίαϊ ἀταππαξαπιο 
ΕκΙιίει ΟΙισγείρρί [Γασπιοπία, 
Ἱπ Βαπίρίαϊ Απαχασοτόα (πασζαιης.. 
Εχμὶροί Εαγῖρίάϊ6 Απαχασοτόα, 

οἴρῖῖς δΥ5ίειπ]α, 

Τη [γασιποπία ἀταπια[ῖς ΑπίΙοροδς. 

Εικ Απίίορε Ῥαγίεπι. δοεηᾶο νο 
Ώο []ιεδο ἀταπιαίαι 

---ε ---- Ἱποεγί ἀταπιαξος. 
Ιτι Ῥτο]οσαπν ΕΠοοίείας Βατρίάϊςς 

Λά Βοβο]ία ἵπ' Αταπι Ὡορίαάαο, 
1α: Βατίριάϊ5 Μοἱοαστὶ Γτασπιοπίας 

1π [τασπεμία γατίογαπαι ἀταπιαίαπαο 

Ώο Απιογο οἰαδήιο Ραΐζου 
1η {χασπιεπία ναγίιογαα ἀγαπιαξαπιο 

σα ΓΠοπίς Ἑτασοεάίἁαε το](α]ᾶδ. 

ἴπ ἀπογαπα ἀταπιαίαπι [γασηιεηία, 

1η. οοίο ἀταππαίαπα τεἰΙ(αἶᾶδ. 

1η ἁπαίαος Τγασοσᾷίαταπα [τασπιεηίας 

ζ]α Γγασπαεπία ἀταππαίαπα Ιποετίογ ατα, 

Ώο Β]οαπεηίῖαο αΌαδα ἵπ Λιῑσα Περαρ]ΐσας 
Ώε ΡΒ]ουπ]οῖς Βιατιριάσϊ ἀγαπχαίί5 αγσαιποηίο, 

905 

-----. ἆθ ἀποῦας τογαπι ογεαίαγαπα ρτῖη- 

ΧΧΥ. αρα Εἱἰααίρες, δἶγε αἆ 1]ίαπι Οοτο[ατίααι οπἱοσπ, 

1). 
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επ. νι οκ 

6ΟΔΒΙΡΤΟΒΌὉΝ ΥΕΤΕΠΛΟΝΜ, 

{10111 ἵπ ἤπε «Ὀἰσηγίδε Ίοεα νεῖ εππεµά(ΜΗΗΨ 

γε {ΕΠΗ 

-- 

Άειιλνυς ο Ὅ, 5 δρ, τη. 5 Τδ.. 
353. Ο. 

β- -- --- --- ---ἂε ΙΝ. 4. Ρ. 168. 5. 106. 6, 
900. Β. 3980, Β. Ο, 

ΑΕΡΟΗΙΝΕΡ Ο/Αέ0Υ. Ῥ. 17ο. Δ. 
ΔΕΣΡΟΗΥΙΠΗΙ Τγακοφεβίως. Ρ. 53. ΑΔ. 986. 9. 
--- --- -- --- ΤΓαροεά, ΓαΣηιεΗία. Ῥ. 198. Δ. 

143. Ο. 9305. Β. 931. Α. “9δό. Ο. 9θὲὰ. 6, 
ΑΕΙΚΙΟΑΝΙ Ερὴ, απ ΟΥἱδεη. Ῥ. 354. Δ. 
ΑΜΜΟΝΙΟΣ Ο/σήµµά/. Ῥ. 6ο. Δ. 
ΑΝΡΟΟΙΡΕΣΡ. Ρ. 154. 15ο. Βς 305. Ο, 
ΑΝΤΗΟΙ.ΟΕΙΑ «/πεεϱ. Ῥ. 155. ΛΑ. 996. Δ. Β. 
ΑΝΤΙΡΗΟΝ. Ρ. 180. Α. Β. 902. 6, 903. Λο 
ΑΡΟΙ1ΤΟΡΟΒΙ ΛΒι2ΗοίΛ. Ρ. 968. ο, 
ΑΡΟΙ.ΓΟΝΙΟ» ΤΗΟΒΡΙΟΕ. ῃ. 5ο. Δ. 
4ε ΑΒΑΤΙ νίία ΦοΓέρΙΟΥ. Ρ. 4δ. Δ. 144. Αι 
ἔ-- {1 {ία ΑΙειπαΠπ. Ρ. 207. Δ. 
ΑΕΟΗΙΜΕΡΕΕ. Ρ. οὖς. Α. Β. Ὀϊδ. 
ΔΕΙΞΤΙΡΕΡ ὁορή. Ρ. 317. Α. Β. 349. Ον 

90Ω, Βν 
ΑΙΕΙΞΤΟΡΗΑΝΕΘ ϱΟὐΙζµ5. Ῥ. 15ο. Δ. 8. 

994. Ο, 995. Ο. 931. Δο 935. Αν 
ΑΙΣΙ5ΤΟΤΕΙ,Ε5. Ρ. 50. Δ. 130. Α. 
ΑΤΗΕΝΑΕΟΌΣ. Ρ. 13. 6, 99. 6. 970, Α. 
ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΑΙ ΟΑΕῦΣ. Ρ. ο48. ο. 

ΑΝΑΧΑΝΡΕΙΡΕΣ. Ρ. 
9185. Β. 
ΑΝΤΙΡΗΑΝΕΕΣ. Ρ. 58ο. Α. 
ΑΕΟΠΕΡΙΟΟῦΣ. Ρ. 978. 6, 
ΟΕΒΑΤΙΝΟΣ. Ρ. 168. ο. 
ΕΡΙΟΗΑΠΜΌΣ. Ρ. 9786. 9. 
ΕΡΙΟΕΑΤΕΡ. Ρ. 935. Β. 
ΠΕΕΒΜΕΡΙΑΝΑΧ Ρ. 588. 6, 
ΡΗΙΙ ΟΟΘΠΟΒ Όδ. Ρ. 570. Β. 
ΡΟΙ.ΕΜΟΝ. Ρ. 279. Δ. 

κ --- -- -- 

Μπ μι μμ ΕΕ ΩΙ] 

ΡΙΟΝΥΡΙΟ5 ΗΑΙΙΟΔΕΝΑΟ». 

ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΞΤΕΡΙΟΠΟΒΟΌΕΣ. Ρ, 50/. δι 
-. --- --- --- ΣΤΕΒΑΤΤΙΕ, Ρ. σ3τ. ο. 
π- ---- ----- ΤΗΕΟΡΗΠ.Ὀ5. Ρ. 279. Α. 
ΑΤΗΕΝΑ(ΟΕΑΡ, Ῥ. 916. Δ. 

ΚΣΑΙΙΙΜΑΟΗΟΣ, Ρ. 1Ο7. 6. 915. 6, 903. Αν 
ΟΙΟΕΕΟ. Ρ. 97. Δ. ὅ55..Β. Ζο. Ο6ν 151. ὃς 

Ἠθο. Ο. 03. Δε 104. Ὁ, 1905. Β. 93]. Δι 
Φδδι Α. 

ὈΤΕΜΕΝΤΠΝΑΕ ΓΠομή]ᾳο, Ρ. 6ἡ-. ΑΔ. 157. Α. 
«ΟΙΓΕΜΕΝ5 ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΝ. Ρ. 4μ. Σ. 6 

Α. 383. Ο. 14δ. ΑΔ. 157. Β. 164, ΔΑ. 943. 
Ὃ, 961. Α. Όδ3. 6Ο. 

-- --- --- --- Εμ ΤΗταςΥΠΙΟΙΙ5, Ρ. 911. Β. 
οἱ πίσμαε ΡΙδΗρίη. Πδε]Ηε Ρ. 349.Ὁ. σ44. 

Β. 9690. Β. 

ΡΕΜΟΡΤΗΕΝΕΣ,. Ρ. 76. Β. 17ο. 6. 1932. Β. 
τι -Ἱ-------- ης Βγσαη{{οΓΙΩΗ «εεγε- 

1141. Ῥ. 978, Βο 
ΡΙΟΡΟΕΟΌΣ 5Ι06ΌΙ.Ὀ5. Ρ. 45. 6, 985. ΑΔ. 

00Ο. Δυ 
ΡΙΟΕΕΝΕΣ ΤΙΑΕΕΤΙΌΡ, Ῥ. 14. Α. Ε. 

38ο. 8. 
ΡΙΟΕΕΝΙΑΝΟΣ. Ρ. ο7ς. 6. 
ΡΙΟΝ Ο6ΗΕΥΡΟΣΤΟΜΟΌΣ. Ρ. ότ.Ὁ,. τής. Α. 

117 αἳ 584. 930. Α. 96ο. Ο. 908. Β. 
Ῥ. 46. ΑΔ. 

194. Δ. 
--- --- -- --- Εώς Ίδασί5, Ρ. 149. Δ. 
ΡΕΑΟΟ ΣΤΚΑΤΟΝΙΟ. ο Πιερής, 1πει, 

Ρ. 917. 6. 

ΕΕΑΤΟΡΞΤΗΕΝΕἘ. ῃ. 139. 
ΕΚΟΤΙΑΝΙ εν. Π1ῤῥόΟΓ, Ρ. 149. Β. 974. Αι. 

ΕΤΥ- 



Ἡ{Ἡ. ΙΝΡΕΧ δΟΒΙΡΤΟΚΟόΜ 

ΕΤΥΜΟΙ,ΟσΙΟυὑΜ Μ. ῬΡ. 6ο. Β. 14ο. Β, 
153. Δ. 105. Δ. 901. Δι. Β. 

- ου - ----- --- 05. ΒΡαΓύ. Ῥ. 16ἳν Δ. 
900. Ον 

- --- --- - --- -- 5. Ιιεί{, Ῥ. 917. 6. 
ΕὉΌΝΑΡΙΌΣ, Ρ. 203. Ο. 
ΈῦΠΙΡΙΡΙ5 Ἰγασοεάίαε 5ΗβΡΕΓΣΙ1Ε5. Ῥ. 38. 

Α. 57.8. Τ09, Ο, 14]. Δο 179. Δ. 17δ. Δο 
19Ο. Β. 198. Β. 903. 6. 900. Β. 994 Αν 
9340. [216. Ρε] 956. Α.. 357. Δι 359. Β» 
ούϊ.-Ο. 

ΈΟςΣΕΡΙ ΟΕΒΝΟΜΑΟῦΕΣ. Ρ. 275. Ρ. αὔ7. ϱν- 
--- --- --- ΡΙΩΤΑΠΒΟΗῦΟΣ, Ρ. 916. Δ. 
ΕΙ ΣΕΡΙΟ5δ ε- Εέεγος[εγ. Ῥ.-980. Β. 
ΈὉΟΞΣΤΑΤΗΙΌ5 ἵπ ΕΗΙΗΕΓ. Ῥο 4. 6, 153. Β. 

Θ]ή» Δ. 
---- --- --- -- --- ἵη ΙΙοηγςμ/η. Ῥ. 194. Ο. 
ἘυςΤΑΤΗΠ ΑΕΙ ΙΟ5 ΡΙΟΝΥΕΡ. Ρ. 91. Α. 
ΕὗυΤΟΟΙΠΙ ΕΕΑΤΟΡΤΗΕΝΕΡ., Ρ, 508. Β, 

9189. ΑΔ. 905. (ς- 

6ΔΙ,ΕΝῦς. Ρ. 70. Β.. 214. Δι. 340. Δ. 
Α. αΕΙ ΙΙΙ ΑΡΟΙΙΟΡΟΠΚΟΣ. ῬΡ. 1ο, 6 
-- --- --- --- ΕΌΒΙΡΙΡΕΣ. Ρ. 193. Δ. 
ϱγζημαέέομς 1 (04.. δώΠΦΕΓΜΙΦΗ. Ῥ.. 303ν (ο- 

90/9 Δ.. 

ἨἩΑΠπΡΟςΕΑΤΙΟΝ Ρ..ό6δ. ο. όζ: ς. 1. ς, 
189.,. Δ. 

ΗΑΙ{ΡΟΟΕΑΤΙΟΝΙΣ5. ΟΔΕΟΙΝΟΡ. ῥ. 

1 Άν, 
ανά ΙΟΌομ05. Ῥ. Ο.. Δο ; 

ΏΡΕΜΙΑΣ ὃι Β]ατοηίς Ρήμεαίγηνν {πεί Ῥ.- 
157. Β. Ο. 

ἨΠΕΚΟΡΟΤΟΣ. Ρ. 941. ΑΔ. Ο, 

ἨΕςΥΟΒΗΙΟΕ5. ῬΡ. 94. Α. 1085. Ο, 145. {6»- 

164. Ο. 334. Β. 978. Ο. 

ἨἩΟΜΕΒΙ ποµέπε γης. ᾖγΙΠΠΙδ. Ῥ. 105. Ὦ. 

αὐ ΙΟπΑΤτΙΟΜ Ερή.,. Ρ. 164. Β. ΄ 

{πτογἱρίοπες ἑαῤίάμη Ῥ. 3099. Δ. 395.0. 396. 

Δ. Β. 
Ι5ΛΔΕΌΡ. Ρ. 261. Α. 594. Δ. 

ΣΙΒΑΝΙΟ5.. Ρ. 97Ο. Β. 985. Βὸ 
ΤΟΝΕΙΝΌ5.. Ρ. 508. Δ. 
ΕὉΟΙΑΝῦΟΣ. Ρ. 981. ΑΔ. Ρ. 380. Αν 
ΕΌΟΕΚΕΤΙΟΣ. ῥ. 48. ο. 
1σοαυδβοι ΤΥΝΤΑΕὉΣ. Ρ. 903. Λε Βε 
ΡΥΡΙΑΕς. Ρ.. σ54. ο.. 

ΜΑΟΙΚΟΒΙΟ5. Ρ. 167. ο 

ΕΜΕΝΏ ΛΑΤ, 

ΜΛΑΕΕΙ Εναησ. Γο. σά4, ] Ρ. 974. Ον 
ΜΑΝΧΙΜΌΟΡ ΤΥΒΙΠΙΣ. ῥ. οὔτ. ο. 

---- --- περ καταρχών. Ρ. 286. 0. 
ΜΟΒΗΕΙΡ ΑΤΤΙΟ. Ρ. 578. 9. 
ΜΙΟΣς6ΗὈΡ δΒικοομς. Ῥ. 59. 6. 

.0τ 

ΝΕΜΕΦΙΙ 5, Ρ. 938. Β.. 
ΝΟΝΙΟ5. ΜΑΚΟΕΙΗΙ05. Ρ. 1ό7. 8. 

ΟΙΥΜΡΙΟΡΟΕΚΟ5 ἐν Ορηρίσ β]σέοηΐσ» 
ἐπεα. Ῥ. Ζο. Ο. 85. Β. 

Οµαεµία αρωά Επητεῦ. Ῥ. 11Ο. Ο. 907. Β. 6. 
ΟΒΙάΕΝΙΣ5 Ερ. σά «[Γίεση.. Ρ. 3δ4-- Αν- 
ΟΒΡΠΙΟΔ. Ρ. 36. Ὦ. 165. Λο 
ΟΝΙΡΙΟΣ. Ρ. 987. ϱ.. 

ΡΑςΝΙῦ5. Ρ.-47.- 8. 
ΡΑΓΑΒΡΗΔΑΤΟΣΡ. Ρ. 901. Α.- 
ΡΔΑΤΗΕΝΙΌΟΡ. Ρ. τοή: ο. 
ΡΑΌΞΑΙΝΙΑΣ. Ρ..58. 6-. 164. Δ. 915. . 990:- 

6. 9200.-Λ. 

-- -- --- --- εν νεγµς εν ΝΕΑ. Ῥε- 
99 Ε..Α.- 

ΡΗΑΙΕΑΕΙΡΙΣ5: ΕρΙ. Ῥ. Τή1. 6. 17ο.- ς-- 
ΡΗΙΠ.ΕΜΟΝ.. Ρ.. 15ο. 8. 
ΡΗΙΤΟ Ι0ΡΛΕῦΌΡ5. Ρ. 9889. Α.. 
ΡΗΙΤ.ΟΞΤΕΑΤΟΣ. Ρ. 17ο. Ο. 9890. Λο: 
ΡΗΟΤΤΙΙΓ Λ/δ)Ιοίᾖ. Ρ. 18. ΔΑ, : 
ΡΗΕΒΥΝΙΟΠΙ «δορ2ήµ. «βΡ. 

17ο. Α.- 
ΡΙΝΡΔΑΕΒΙ (ασε οἰαίμωτ Ερήοιρ Πααίτ ὃν. 

τοςξ,.ος- 107. Ἡ.. 
ΡΕΑΤΟ. Ῥ. 10. 6:. ὃτς Ἡς .ττο..6-. 
ΡΙΗΟΤΑΕΒΟΗῦΌΣ. Ρ.. 19. ο. 9ο. Ἡ, 33. Ἐν. 

οὓς Δ. 48. 8. 67. Δ. Τ17. Α.. θι..ς6.. οούς 
Ο-- 307. Δ. 390..6.. 953. 6. ΙΙ8ῖΕίο 984.» 
ΤΕΓ.. 905. Α-- 

ΡΕΌΤΔΑΕΚΟΗΙ ΕΚΑΤΙΗΝΟΣ, ῥρ. οσΙ, 6ος 
--. --- --- --- ΕὉΌΡΟΙΙΙΣ5. Ρ. σο1. ο, 
σ--- --- --- -- ΠΕΕΒ ΜΙΡΡΟΡ. Ρ. 95», ς,. 
ΡΕΟΒΟΣ {η 71γΕή/. Ρ. Το. Δ. 
ΡΚΟΟΟΡΙΟΣΡ {η Πεκαίσηη. Ρ. 969.. Α.. 
ΡΕΟΡΕΕΤΙΟΣ. Ρ. ό5.. Δ.. 

εδ. Ῥὶ- 

157. Β, 

ΟΌΙΝΟΤΗΗΑΝΟΣ,. Ρ. τᾷς. Α. 

ΈΗΕΡΕ «οήῥ/0Υ. Ῥ. 93. Ο- 04. Δ. 1ος. 6, 
1903.. 6. 1ο5. Ο. ΕΟ7. Ἑ. 1οο. ο. Ίᾳ. 6, 
119. Β, 113. Δ..Β. 

ΈΗΕΤΟΚΙΟΟΚΟΜ μά Πεμ «{ποίος 
Ῥ. 6δ. ΔΑ, 
ΡΡρ 30Ρ0- 
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5ΟΗΟΙΙΑΦΤΕΣ ὁ ΑΕΣΟΗΥΙΟΜ. ϱ. 
16. ὃν 

ΑΡΟΙΤΟΝΙΟΜ ΤΗ. ρ. 
8Ο. Β, 167. Δ. 
ΑΕΙΣΤΙΡΗΕΝ. Ρ. σοι, Ἡ. 

ει --' --' --- -- --- -- -- --- {εᾶο Ρ. 155. 
Δο 959, Ον 
οἷις ΕὉΡΟΙΙ5. διά, 

--- κ. --- --- -- ΑΠΚΙΣΤΟΡΗΑΝΕΝΜ ῥρ. ττ. 
ο, πι Ἂ, 49. ον 131. 910. 
Β. 991. 6, 909. 
εἶης Ῥμκβοκλτες, Ρ. 

------ᾱ-- 

οὓς. 
ων ο. ΑΔΑΜ ΡΟΡΙΑΡΑΕ. Ρ. 

139. εἴς. 
νε ΡΟΝΙΡΙΟΕΜ. Ρ. 88. ο, 

06. Β. 3959 
ωρα ει λος ΡΙΜΟΝΙΡΕΣΡ. Ρ. 

950. Α 
--α ο ---- ---- ΗΟΜΕΚύΜ 245. μαίν Ρ. 

105, Δ. 909. Ο. 330. 
-- --- --- --- --- μΙΚΡΑΠΟΜ. Ῥ. ή 164. 

930. Β. 

---. --- ---- --- --- ςΟΡΗΟςΙΕΜ. Ρ. 116. 8. 
--- ---- --- -- ---ΤΗΠΕΟΟΕΒΙΤΟΜ. ραΡ. 3ο. ο. 
ΞΟΟΚΑΤΙΟΔΑΕ, Ερίεοίᾳε. Ῥ. ζ. Δ. 199. Β. 

984. Β. 0Ο. 
ΡΟΡΗΟΟΙΙ5. Τγασοεάίσς. ϱ. δο. Ο, 141. Ἡ. Οὐ 

Ππ. ΙΝΡΕΧ ΔΟΕΒΙΡΤΟΚΟΌὉΜ ΕΡΤ ΕΜΕΝΕΡΑΤ. 

ΞΤΟΡΒΑΕΙ Εογ]οςσ. 15. Ρ. 195. 19ο, 
-- --- ΑΙ.ΕΧΙ5. Ῥ. 158. Δ. 
θ- --- ΑΝΤΙΡΗΑΛΝΕΣ. Ρ. 289, Δι 
-- -- ΕΠΒΥΡΗΑΜΟΡ. Ῥ. 41. 8 
- --- ΗΕΝΙΟΟΗΌΣ Ρ. αν Δ. 
-- -- ΤΙΝ 5. Ρ. 55990. δ 
-- --- ΜΕΝΑΝΡΕΝ. Ρ. 15Ο. Ο. 9580 ΑΟ 

ού5. Α. 
--- --- ΜΌΡΟΝΙΌΟΣ. Ρ. 981. 5, 
-- --- ΡΕΕΙΟΤΙΟΝΕ. Ρ. οὔδ. 6 
- - ΡΗΑΔΑΝΟΟΙ,ΕΡ. Ρ. 100, 6. 
-- -- ΡΗΠΙΠ,ΕΤΑΣ. Ρ. 93ο. ο, 
---.-- ΡΟΚΒΡΗΥΕΙΟΣ, Ρ. 581. 

ολο Ἰμασίης ΙοΠ. Ῥ. 144. δ. 
5ΏΙΡΑΡ. Ρ. 16. Β. 9096. Ο. 914, 6. 987ο σὲ 
ΡΏΌΙΡΑΕ ΡΗΕΒΕΟΒΑΤΕΣ. Ρ. 1ό9. ς, 

ΤΙ ή1 

ΤΗΕΜΙςΤΙΠ5. ϱ. ο. 8. 
ΤΗΕΟΟΕΙΤΟΣΡ. Ρ. 989. 6, 
ΤΗΕΟΡΟΕΕΤΟΣ. Ρ. 97ο. Ο, 
ΤΗΕΟΡΗΥΙ,ΙΑΟΤΟΣ ΡΙΜΟΕΘ. Ρ. Ιζο. Δε 
ΤΗὈΟΝΥΡΙΡΕΡ. Ρ. Ζ8. Β. 901. Ον 
ΤΙΜΑΕΙΗΣ 1ΟΟΚ 5. ρ, οὔᾳ. ο. 
10. ΤΖΕΤΖΑΕ, (Λας. Ῥ. 171. Ον 

νΙΤΕΌΝΙΌΡ. Ρ. 33. Δ. 35. 6, 

144. Β. 1709. ΑΔ. 994. Ῥ. 
ποσο τση στο κοβιαίψ, Λεγά({ογΗ2Η οφ μέσε. ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Ρ. 1953. 200, Δε Βο 

Ρ. τς. Ἡ, Ο. 163 δ. 167. Δ. ϱ. 168. ΑΔ. 104. 

Ῥ. 906. 6. 990]. 0, Ἐν Α. 954. Β. Ο. 996. 

Δ.΄ 940. Δ. Β, 940. ΖΕΝΟΒΙΟ5. Ρ. 193. 6. 9690. Β, 

ΒΤΕΡΗΑΝΟ5 ΒΥΖΑΝΤ. Ρ. ο, Α. 11... ΖΕΝΟΡΙ ὈΙΡΙΠΙ 05. ρ. 17. Α. 
ΒΤΟΒΑΕΌΟ. Ρ. 17. Ο. 318. 8. 

Φως. 

πι 
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τσ η Ἡ κ 
λΕεαλυυμ ϱττΥΕΕβΡΟοΕτΑΝ; 

αααε ἰπ Ἠας Γιαἰίρο ἐαοαπίατ. 

Δὲ 

αὉ ὃ ἔομπιαίαπῃ "Αζειν εκ ΟΤΑΠΙΏ. ᾖ{δ. 
Ῥ. 91. Ἀ. 

Διὸς "Αβατον, ΏΕΠΙρΕ τέμενος» ἵπ Ποπῖε 
Ί.γεεαεο. Ρ. 139. 

Αεεεπῖις νειδαπι 6ἳ Ρετοάοταπῃ πιοά!- 
1ο ποςξεΏξ. Ῥ. 947. 6Ο. δΙΙΠΣ ἴ8Ιπεῃ 
δη Πορεηῖ αριά Ῥοδτας. ετίαιπ εἴ 
Ότατοτες ἰρίά. 8. 6. 

Ἀελατπεηδίς Ἰεάετα.» ᾧ ᾿χαρνῆθεν κισσὸς ο 
Ρ. 150, Β. 

"Ακης «εε, Ῥτο]επιαῖς; ἑξάνις παιϊαῖιτ 
1Ώ ἐξ "Ακης. Ρ. 994. 

:ΣΑκρασία. {εππρεγαβίέα» νλίοσιπι πΠιᾶ- 
ετ8Γ. Ῥ. 909. Ον. Ξ 
Αάάϊταπιεπία απαεάαπαι Οὐοεγοβές νειοῖς ἵπ- 

τεγ]θοῖα ΥΙάεΠΙΙΓ, Ῥ. 194. Οε- 105. Β. 
Αεο]ῖ ἀταπιατῖς. {ἴησπι. Ρ. 146. 147. 
ΆἈδτορε Ῥείδοπα ΈΤϊας. ἵπ Οτεδδῖδ, Ῥ. 

159. Α. 
Αεϊ]μες εε Έετα ἆπο ρεηπεῖιρίε. Εωτέρ. 

Ῥ. 46» εἴ δε0ᾳ4. Ὁτ εοπίμβεθ εοΠδίάς- 
ταΏἵΕΤ. Ῥ. 4δ« Β: εἴρον 

Ἀβετοὶ», Γαπίσία ἴεπιρ]οτπι δευ]ριῖς ἴπιᾶ- 
σἰπίριιδ ογηαϊᾶ. Ῥ. 515. Α. 

4ετοῤῤμής οἵβῖοτΙς 4ε Εωγερίώς Ἱπάϊεῖιπα, 
Ρ. σ6όο. ο. 

Αεδε]υγ] Ψυχαγωγῶν αἴσιπιεπίΙη ἵπ {0- 
ηεγὲ Γμϊ Νεκνίᾳ. Ρ. 586. 6. 

ἸΑγέλαστοι Δηαχαροῖᾶ»δ» Ῥειίε]ε. ἕν- 
44Ρ. Ῥ. 5. Ο. 

Αρεπάα ποΏ ΠΙΙ(Α. εὐθυμεῖν µέλλοντι ὃν 
89. Βο. 

Ἀαγέννητοι» ἐ6οὐέ]ες ιδοβῥοε. Ῥ. 15. Β. 
ἀγέννήτω, Ῥ: 955. Α. 

Αρεςί]αυπι Βπρῖτ {σμζαβογ ἀναμόρτήτον 9 
πο «εποβήοη. Ῥ. 960. ΑΔ. Β. 

λόγων ᾽Αγὼν. ἔτεφπεπταϊις ΕιγέρῥΙ, Ῥο 
990, Βι ι 

Ασντεϊ υπ ἵπτοτ Ατεποπβῖες ππα]ε τετ ες 
41675. Ῥ. 903. ο. 

Αἰξωνέων» ΑεχοπεΠςίιπη» ΠΟΠΕΠ «Πέπε. 
Λ/Λο”1ὲ τεδϊτπ], Ρ. 3902. Βν 

Αἱεπιαεοπίςδ ἀταπιατίς Παδι. ῬΡ. 
150.. 

Α]εσαπάτϊ ἀταιπατῖς. ἔτασπι, ϱ. 147. 6. 
«ἄενεάες Οοιποθᾶία Ταραντῦῶοι Ῥ. 344. Ῥο 
"Αλιαίετος κυματότροφο». ὮῬ. 30ἷ. Ὁο 

903. Ας 
Ἄ]ορες Εωπιρίάεαε Εασπιῖηᾶ. Ῥ. 15. Ον 
ΑἸτῃασαε Ε, ἀῑετατα γειυ]αθο ΥίνεΓε ἴλ. 

πιση ΕεὐΡΙΕΠΏΙς.. Β, Ι4Ο0Ο. Β. 

"Άλυπον. ἄνθος µνίὰς. Ῥο 170. ΔΑ. 
᾽Ακάν., 2επΙΕΓέ» 319 8εηδΙ {16 ΟΕ 

(6 απάξσ οὐ ῥᾳγΥΐ, Ῥ:. 505. Ο. 
᾽Αμίαντος» ΏΟΠΙΕΠ Ρτ. Ῥ. 909. 6. 
Άπιοτ ὧρθρὸς εἴααι ἔφηβος ἀῑοῖΙδ. Ρ. 7. 3. 

Δεϊμετίς εἰ ΤετταἙΈ, Ρ. 51. 5ο, 
------ Διὸς παῖς ἀῑεῖ νιευατας Εωγέρέά. 

Ρ. 150. 6. 16ο: 
---ι πας ῥες σενα; ἑβγοδς 

Ῥ. 1δο-. Ἂν΄ 
--"µέγας θεὸς εἴ θεῶν μέγιστος. 1385 

ἆο αἰἴατὶ Ρρηπιαπα Εμετίῖτ οποίας, 
Ρ. 150: 

πο πιοάεταῖας Εωγρίος ριοδατυτ. Ρ. 
949. Α. Ἡ. 

------ Ροζ γε σον νε ἐπνεμὴς 
ἀῑσίυτ ΕιΓ. Ρρ' σο6. 

«-- Ὑεπειτῖς Εα5 απεα ραΐτεαι ἴ1ὴ 
Ὀπειῖϊῖς απ Τουεπιὸ ϱ: 15ο, οἳ 689, 

--- νιττατῖς ο1υππηις εοππεπάατας δι 
24. Ῥ. οἑ1. Β, 6. 

«Ιπηῤήίαγσζαάες δετιρεπά απ Ώοῃ «πι 
ΡήΙαγαξάεο. Ρ. 3δ7. ο. 
βρο 

150. 



4οο 

ΑΠΙΡΗΙΟΏ «Φω}έρ. Ῥ. 61, Α. 69. Β. 66. 8. 
67. Α. : 

Απιρμιοηϊς ῥῆσις ἄε Μβίςα. Ρ. 6ο. εἴς. 
.------ «----- ὠπραγμοσύνη. Ῥ. ὃ5. 
Απαζμαιδίάΐς ἂὲ πανίσαπτῖριας ἀῑσίιπ, Ρ. 

940. Ἑν Ὁν 
Ανόύημα ἸΜετευτῖϊ Ρρίδεε ἀἰσεΠηϊητ, Ρ. 

950. Ο. 
ΑΠοΧΗςοΐεα Ερίκ. Ῥ. ο0--- 57. 
ΑΠΑΧάΡοΟΙ4ε ἀῑσϊηπι, ΠΠ πιοτίε πΙης]ᾶ- 

τη. οὐ, Ἀ. 
ἕ--------- ἄθ πιεπτε ἀῑνίπι, ΠΠαϊΕΓΙ8 Ὁἷα 

ΏΦΤυΠΙ ΠΗΠΡΠΕΠΙΕ. Ῥ. 49Ο. Β. 
Απαχασοίαδ ἵπ ΑεΡΥριο νειδαίμς Π. 

54. Δ. 
«4/14 αὐὉὶ ἀἰσεθπῖης Ἀχκοτῖϊρῇδ. Ῥ. 

ο7ή. Β. 
3Ανδροβρὼς Ὠιοιπεάεδ. Ῥ. 140. Α. 
ἈΑνεκὼς ΡΙΤΟ πάνυ ἑκάς. Ῥ. 98δύ. Α. 
Απίπιοδ Ποπιίπηπι 6956 4ΕΙΕΓΠΟΣ 5θουηάἀ, 

Βωγήρ. Ῥ. 55. Β. 57. Ὁ. 
Πε; ᾖ,είίῶέ. Ῥ. 64. ΑΔ. 
Ἀβντίας. /αλεγίως «{ΐΐᾳ5. Ῥ. 933. 8. 
«ΑΠΙΙΦΟΠΕΡ ἁἀταπια(ίς {ταρπι. ῬΡ. 155. Ὁ. 
Απίίορε υπίας /271ῤ. ἵτασοεά. Ῥ. 17. Δ. 

Οοπιΐςο Ραϊςξ Ποῖβίβ, Ῥ. 65. Ον 
ἂπ Απιίορες τε]ἰᾳἩ]ᾶ5. Ρ. 58 --- 7. 
ΑπΙοΡες Πἰδιοτῖα. Ῥ. 59. 6ο. 
αιασοιι- (ΓΩΤ8ΤΙ5 Φ6ΕΠΑ ΡαΤΙΙΠΙ εΧΠί08. 

της Ρ. Τ4. εἴς. 
ΑΠΗΡΠΟΠ  ΦΡ4ΙΤΟΠΙΙ5 

955. Ό. 
Δοτὶςιί ἁε το Πε δ8ο]ῖα, . ρ. 168. Δ. 
ἌΑπόδυντω τῇς σοθίας. εἴς. Ῥ. 3999. Ο. 
Απάτωρ Ὑ υἱεβΠΙ5» /ζ1γέπη5. Ῥ. 194. 
ἈΑπέσβήη » ἀἂε ΠΙΟΓΙΙΟ. Ῥ. 97. Α. Βν 
”απιστ᾽ ὦληθῆ πολλά. Ῥ. 999. Α. 
«4ροῤοάυγης Οτοπῖσα νετδίρις βεπῖρεῖε 

ΦεπαΓ116. Ρ. 11. Ἀ. 
Ῥαπονήσασθαι ' ἃεεινηπι εοηρεδίήπι ᾱἷ- 

ΤΙΕΙ6» Ο/5 «έβοπεγε. Ῥ. 164. ο. 
165. Α. 

Απταιστοι αΠΙπαπη Τάαεὶς ΗεΙ]εηῖςεῖς. Ρ. 
9ύ6. Δ, 

“Απταιστος ο 3ἵΝΕ ὤναμάρτητοςο Ξιγέρέαὴς 
Ῥ]οεπίκ ἀῑείίιτ [αι ἠίος Τα] ὁύ- 
Λάψίαε Βηρίτατ Δσεβί]α1δ. Ρ. 566. ΑΔ. 

Απυρα Ἱερῶ. Ῥ. 43. 6. 
«γαΠµεαγ2 βίζΠο (αι αοριμο δἰΠιῖς 

119 ἀῑςΙβ (Σο Ρ. Ιόθο 

πηξΙςθΠαΤΙΗ5. ὮὉ. 

Π. ΙΝΡΕΣΧ ΚπΕΚΌὉΜ ετ ΥΕΒΡΟΚΌΜ, 

᾿Αραχνᾶν ἔργω εἵ ἱστοί. Ῥ. 16ο. 
Ατοβεὶαί ἀταπιαῖς Ετασίη. Ρ. 165, 164. 
«4εβΙ{οςβέ Ἱτοε]αϊαϊ ἆε᾽ Ὀε]]ί ἆμσε εστε- 

6Ο Ῥ. 9563. Β. 
Άτευπι «οε]εςίῖεπι απ]ά εβιοῖαι Φε]Πο], ἴτα- 

ἁῑτα ΙΠεάΐτο,. Ῥ. 105. Α. 
Αισαπίμόπε απιαία ΊΠεςο, Ρ. 104. Ῥ. 6. 
4η «411άέω 9ο]ιο]ία Ιπεάϊῖα εκ ΒΙΟΗΟΙΙΠ. 

δ. Βιγ1ΠΩΗΜὲ Φέο. Ῥ.ε 155. Α. 353. 
Ῥ. 0. 

“{πιοββαμὲ νεῖδΙς εκ σωζα τεδτηῖᾶδε 
Ῥ. 904. Ο. 905. Ὃν.. 

ἈΑρτέμίδος ΏΟΙΠΕΠ δαερῖι5 οτάΐτας 5εΠᾶ- 
το ΏΙδα υπ εἰαιάϊτ. Ῥ. 138. ο. ᾽ 

"Αρτεμιν Διὸς κόρν 8αερε ἀἰκίτ Εμγέῤρ. 
Ρ. 139. Α. 

Ατςοι]ης παῖ]ε «ο]οσβεις πιοηςῖϊταί γί« 
απ ἀεβετίοεητίδ. Ῥ. 953. ο. 

᾽Αρχικοὶ θῶκοι εἴς. Ῥ. 116. Β. 
Λρχώνης τῇς πεντηκοστῆς  ΡΙίΠεεΡΡ {09 
τα οπὶ αιἰπαιιαβεδίπ]απι τεάεπιοῖθ, 
Ρ. 209. 0. 904. Δ. η 

Απ Φ4ΠΙΗ59 Ροδίᾶ αΠΠᾳ 66. Ρ. 58ο 
ον δοετο. εἴο Γ 

᾽Αστραγαλώμενοι» νἱτοδυπι» ἀεεερῖι γἱε 
ΤΟΕ ἀοςίθδ. Ρ. 9δ4. Α. 

"Ατάκτήματα τὰ παλαιὼ Ρεἰγὲ. Ρ. 983. Ο. 
η ΑἴαΙβηῖεΠ νεπαϊτίσεπι {. ἀῑεῖα, Ῥ. 

149. Β. 
λΑτηρὸς» 02115. Ῥ. 99. Ὁ. 
Αιμειίσεπ εοπτεπιπί:τ «Βωγή. Ρ. 89. Β. 
λΑύύρματα Ὀετεϊάμπη Πεἱρῃ!πεβ. ῥ. 580. 6. 
«μάδὲ Φε 30η γΗί «ρεης φάε νι ζδε 

μυαλο. τν μη η εἰ 
Αισπιομίο ἀπρ]εί 1π᾽ νετυῖς αι διδάρπι 

ἀε]εειαραπίατ ΑἱΙπιοί τεςεΏΠΙΟΙΕδ. Ῥ. 
978. Ο. 

Αυσις Ρμµγὲρ, εκ ἀπιῖς ἀἱδείρ]ίπι 10. 
Ω1ΠΕΠ5, Ρ. 9ΟΙ. Ο. 

οἳ τῇς ἡμετέρας θείας Αὐλῆς Οτίςεαπῖ 
ἀἰευπτυτ «Βιρίσίά(ὁ ϱ. 967. ο. 

ΑΙςΤΟΓΕΣ5 5ΗΠῖ σαθάίδ. οἱ αἴοσήπι πἴυη» 
τατ πηηϊβίετίο. Ῥ, 186. Οὲ. 

Αιζες ἀγαπιατῖς {τασπ. Ρ. 164. 
ΏΟΠΠεΠ οὐδειταῖμπι 50ης ΡΙοποΙΊς 

αὐτῆς. ῬΡ. 164. ΑΔ. 
Αὐθένται «2ηρήοπί{», «θέσςν εἴο. μέ 

νεὶ οὐογιω ἐίέΓ/όΕ{07έδ. Ῥ. 19δ. ο. 
1590. 190. 

Αό- 



ὉΌῦΛΕ, ΙΝ ΡΙΑΤΕΙΡΕ,  ΤΕΑΟΤΑΝΤΟΕ. 

Ἀὐτοφυὺς αἴῑο 5εΠδα Ώειι ἀῑεαιας οἵ αὖ- 
τοτελήςδ. Ῥ. 41. 

᾿ΑΦφελέσόαι επι ἀιρ]ίεί 86Ε118. Ρ. 903. 6. 
᾽Αχαρνεὺς εἲ ᾽Απχαρνείτης. Ρ. 159. Ἡ. 
νε πέλευόος 1Ιηδηῆτίαε ἀῑνίπαε Ρ, 

1 . ο, 

8, 

Ῥαεε]αε Ἐωγέρ. εἴἶαπι Ἰηδοτίρίαε Πενθεύς. 
Ῥ. τό κ. 

Βάκκχος εἴ Διόνυσος ἀῑνειθὶ. Ρ. 155. Α. 
Βαεεμυπι Ψεπετς Ε. ἰσποταηϊ Υεῖεθς. 

δ. 195. ᾱ. 
εε ΑπιοΓεπι 84ερε Ἰμησί. Ρ, 

155. Β, 
Φαγμεο ἵπ Ευτὶρὶάεῖς ἔτασπι, Ῥεοσαῖα, 

Ρ. 3. 8. ἵδ πιπ]τα ἀερει «Βεμίήο. Ῥ. 
5ε Ὁ. 

Ῥαστάσαι υἵ ἵη Ί8ῃςε επζη)Πάγε Ῥν 170. Β. 
Ὥοτης νεὼς λυθείσης ἐκπεσών. Ῥ. 349. Ὦν 
Ῥοσυβῷν» καθεύδει. Ῥ. 5ο Α. 
Ῥε]]ετορΠποπῖῖ5 ἀξαΠ. ἔταρτῃ. Ρ. 165. ο. 

εἰς, Εαδπι. ετώτυπ εκ 05. Ρ. 109. ΔΑ. 
Ῥε]]ο ορτϊπηϊ ααίαῖε «αάπητ. ρ. 956, ΔΑ. Β. 
«Αεηε/ε]ἑ Γταβπιεπῖα Οτ. ΒΟΕΙΑΤΙΠΙ Ρ. 4. Δ. 
ᾱπ Ῥιομοιπεςί Ἰπεάῖτα ἔετπε ἴαηϊμπι 

Ίατεπτ “Οταπιπατίοοταπι κδοΠρῖα, ἙῬ- 
905. (ο 

Ἅομι εγεαέωΓ δο/έ5. Ῥ. 149. Ὁ. 
Ῥουφερβεῖν ο βουφέρβια» Ύοςες Εωγίρ. Ῥ. 

194. Β. ή 

Βραχυλογία ΛΙΙΙΕ8. Ρ. 347. ΔΑ. Β. 

Ἀρέξα: χθόνα ἀῑεῖτοτ Παρίτε Ρ]ανίή5. Ρ. 
59. Ο. 59. Β. 

ο. Κ, 

{αἁπιϊ ποπιῖπε ετῖρεειῖτηε Ζωγὲρ ἵπβ- 
ροεάΊαπι. Ρε 15. Α. ο. ἳ 

ζαλῆσαι" κομπῆσαι Αιὶςϊ5 Ιπαμάΐτα Ρ. 
δ. Β. 

Σαλλιεπεῖσθαι τεάάϊτιπι Τάμε)άλάαο. Ῥα 
991. ο. 

αρτῖ Οαἱγάοπῖ γεπαῖοτες Ἐνγέριο ἆε- 
δεΠΙΡΙΙ. Ῥ. 145. 

Καλυπταὶ κίσται, Μεείαέ εἰδέαε, δοββοςΛὲ, 
Ρ. 168. Αν 

80Σ 

πάντα Κάλων τείνας εΧρ]ς. Ῥ. 333. Β. 6. 
6ωγοπὲ τας, κεπῖεηίία ερτεσία. Ρ. 

τ9. Α. 
(ωισωζοπὲ «οττεετίο εαρῖίαἰῖδ, Το Πτετα, 

αὐ]άεπι ΠΙΠΙΩἴΑ. Ῥ. 95790. 0. 
Κωτασπᾷν τοῦ σκέλους 8ῖνε τοῦ ποδὸς νἴϊαε 

πίπιϊ5 εμρίάος ἀἰευπῖατ ΟΠατοη εἳ Ο6ί{« 
Ῥεί[ί5. Ρ. 98ο. Α. Β. 

Κωατάφυλλος" Πῖ κατάώδενδρος εἴς. ϱ. 291.60. 
Κατοπτροειδὲς σῶμα 114 ΒΕΥΙΠΔΡΟΙΒΕ. Ῥ. 

984. Β. 
Ολα δα πια], α κακοποἰὸς ἀρχὰ» Εεἴς. Ρ. 

114. ο. 
ΌεΙεγοπ ἵπ Αἱορε (αγοιπὲ Ἴτ4δ. Ῥ. 

139. Δι 

Οεγεύγωηι 4 εαἰοίδες οὐμοµ/οαἑπῆ ο 2048 
4 εῶβ{Σέν ΦΕΓέΤέ. Ῥ. 358. Ὁ. 9 

Οεεγο ἓ. πιυ]τα ἀερειῖ (γγοέρρο διοίςο. 
Ρ..08ε Ώ. 

Κινεῖν" εἲ µειράκιω κινούμενα. Ῥ. 359. Ἑο 
ΟΙεοριοπ ἀεπασοβας ἴεοῖε Ποϊαῖως Ἔω- 

7{ρΙζὲ. Ῥ. 956. Β. 
Κλίναι χρυσαῖ. Ῥ. 381. 0. Κλίνή χβυσήλαι 

τος. ΙὈίά. 
Ὁλπίας., Εταῖει Α]οϊρίαάἶδ. µαιόμενος ἄνα 

θρωποδ. Ῥ. 970. ΑΔ. 
. Κοεηέςο Θ6γεβογὲ ἆς ὨὈῖα]. Εάῑος. 

Ἰηνεῃῖς ἀῑεπι ο]. Ρ. 932. Α. 
47. ΟοὐήήήΠα ΠοϊβῖΙδ. Ρ. 969. Β. 
{. Οομιδεβσέως ποῖαῖ. Ρ. 999. Ὁ. 
Οοπιπιμηΐς οπηπίρα5 4ξί εἳ 5ο]. Ρ. 5ο. ο. 
ΟοπροΙατίο Ιδίταῖα » «Λο ἐδὲ ᾖορ οθῇές 

Ῥ. 17θ. Ό. 

919. Βο 
Κορώνη νέα Ἱεσίτατ ἵπ οταςυ]ο Ὀε]ρῃίςσο, 
.Ῥ. 315 Δ. Β. 

Κώθων µένωτος» ῥοεμίωπι 4 ἠαῥείς 

Ειτψαῖςες Ευπρίάεας, 

ὤ256Μ1. Ῥ. 9Θ. Δ. 

Όταςες νοσα]ῖμπα εἴτοτε Ῥερείετε, Ρε 
153. ΑΆυι 

Οτεδρ]οπίί5 ἁταπι. [Ταβς Ῥ. 181. 189. 
Οτοβδαταπῃ ἁταπι. {Ταρία, ετμῖηπι εν 49, 

Ρ. 190. Β. 
Οτἴιοπῖ Ίοει5 ποῦ ἴπ ΟτἱΠα 5εά ἵῃπ βύη. 

Μομή5 (ΣΙΙΟΠΕ. Ρ. το. Ο. 
Δ, Οώμογίδ 9Υ5ί. ἠπίε]]εςῖ, Ρ. 35. Δι 

Ό, 
Ρρ 9 



ος 

ολ. 

Δάμναται» ἄοπιαή, Ῥοξίίς Ιδίαίαπι, Ῥ. 
147. 8. 

Ῥοπαξς ἀταπι, ἵτασιη. Ῥ. 6. 7. 8. 
Δεδι/κόνηκεν Αἰτίσοτιπῃ εδι τεσεηῖῖοτΏῃ. 

Ῥ. 978. 6. 
Ῥεπιαςορί ΑΙΠεπίς ΟΠΙΠΕΡ εΓΑΠΕ "Ῥήτορες" 

ΏΟΏ ΕΟΠΙΓΑ. Ῥ. 3539. Α. 9564. Ο. 
--------- οἵπι ορ, Ρ. 958, 

954. Ἀ. 
τ------ -- Ῥεδδιπί , 

ΡΙΔΟΠΕΓΕ. Ῥ. 905. 
ἵπι Ειγέριζ! εαερίι5. Υἱ- 

τηρεταῖῖ. Ῥ. 556. 957. 
ναι] αὐρεΠε{οπίθης ἀεδῖς- 

πα]. Ῥ. 954. 
Δημαγωγὸς (Σε]ῤο εδῖ οΓαΙ07 ἐ γέρωδ/ή« 

ζω. ϱ. 553. Α. Νε Ὀοπί εδδεηῖ» 5ει 
τηα]1., δἷο ἀῑεεὈαΠτιτ. Ῥ. 954. Α. 

Δημιουργὸς» Όειδ πιιπάὶ αοΠπάἰοῦ, Ρ. 
ας. : ολ ' 
1) επποδίήέμε» εκρτεβδϊς ΦεΠΤΕΠΕΙ8ΠΙ ΕΗΗγέῤο. 

Ῥ οἵτ. ος 
ο------------ ουτ]ευῖτ οοΥΑΠΗ Ῥμήῖρρος ῬΡ. 

99ου Λο 

Ώεις αὐτοφυὴς » εἰ αὐτυτελὴς Ὠβίυτα 5υα 
Ρεπ{εείυ5. Ρ. 41. Β: 46 Ώεο ἀῑεῖα γε- 

τἰτατί εοΠςΓΗΔ. Ρ. 4ἵ. Ο. 49, Δν 

9530 

πιοτίρις πιητατῖς » 

-.-- 

ο... 

ω--.-. εα]μΏίει αυ Ῥαγέῤίάε ἀεδιάεταίιςο. 
. 44. Ῥ. 

Ῥ]α]εστηδ. Ώεοτη αὖ Ἠππιαπα Ἱπριια ἁἱ- 

«ώνειςα, Ῥ 575. 8. 

Διαστὶ διαλέγετέαι Ὠϊοσεηί Ὠοπίς (4/25. 
Ῥ. 97δ. 6. ἒ ι 

Διαστρέφειν» ῥεΣΥέΓΙΕΓΕ» 1ΕΡΕΒ. ἴπΓα, εἴς. 

Ρ. ζ4: 5. 
Διάττοντέςο 5ἳεἷ]αε. Ῥ: 36. 6. 5τ. 8. 

Όιο ὅν ττίκεν ἐπ᾽ ἀκαιίμαν γλῶτταν ἔλόηι 
Ρ. 988. ο, 

Ῥϊρια Ἐτασία, που σρτίπ]α. ϱ. Ιό6. 
οιητὴν "Έρως Διδάσκει. Ρ. 5ού. Β. 6, 
Αιῤόνα: ἡδονῦ ΕΙ]. ἑαυτόν. Ῥ. 393. 0: 

ἐπιὂις., αὐαϊποτνε ὨὈηδιτίς α ποτε οπί- 

παπι αὐέβςε ἀἰςβητητ. Ρ. 939. 8. 
Ἀιδύμων υοπίπε ποῃ γ/άεἴΙσ ἀταπια 8ογἱρ- 

ταπι τας, Ρ. Ισ. Β. 
Ώι Ροξιατιτη. Οωγέρις ἀἰβρ]ςμετηης. 

Ῥ. ἃσ. Β. 

ΠΠ. ΙΝΡΕΧ ΕΕΚΒύΜ ετνΕκδοκύΜ. 

ΡΗ εως Ἱππιοσταῖες νιάεαπίυς Ῥετο], Ῥ. 
Ῥ. 984. Β. 

Δίνησις ο αϊῖ5 πιοῖπς, Ρ. 30. 6. 
Διώνη Νεηις, εἲ ᾖ)ομαεα. Ῥ. 157. Δ. 
Ώἱουγ5ή Τγιαπηϊ νοχ αρ. }Γέγίωπι υπάς 

εχρἰϊσαπάα δῖτ. Ῥ, 559. Β, 
ΦρΑΙ ης αἰπίρει νειδαπι [Βωγί. ὃῬι 

84. 0. 
ΏΙρμίποπσις ευ Ποπ εοτηρίτητ αὖ Διῆς 

εἶδ Ροδεῖ, Ρ. 546. Β. 
Ώιτεε α ἵαπτο Ῥεί πιοηῖες εἴ 5εορι]οβ 

ταρῖαϊα. Ῥ. 66. Α. 
Ἑιεριιαπῖες ἆε Μιδίσα: εαϊιδαπι Ἱπ. αἰατα 

ἀαιϊναταπί Παιτες Δωρέρ. ρ. 67. 
Δίχα φενέσθαι τινὸς» «ὐ αἡίφμο γεραγῶίωπα 

6/56. ϱ. 546. ο. 
Δμὼς» νΝοΟΧ εἴίαπι Εμτίρίάεα, Ρι 274. α. 
Ώοάοσπαεϊ »θεετάοῖες νατ]ς. ποπιϊπΙοα5 

ἀῑετί. Ρ. 171. Α. 
Δόλιοι Φφῶτες, Υέγὲ ο0)οσὲ Ῥ. 9859. 6. 
Ώο]οπ Βιωπεβξες. Ῥ. 199. Ο. 1ΟΙ. 6. 
Φομ]αάαε Δἴὰ. Ῥ.. 190. Ιπ 1Παπη ὃς [ο]ίᾶι 

Ρ. 19Ο. εἴς.- 
Αρωχμῆς ἔχε. Ρ. 98ύ. Β. 
Δυσοιωνεῖμ" . εἳ Δυσοιώνιστος:- Ῥ. 190. Β, 
Δύσοιστος αὐῖ5. 3Ι6ξ ροβεΐτ. Ρ. 100. , 
Ὡυσπρύσιδα. 3918ε Ρτ. ἀἰεαητης ει ἤσυτας. 

ἴ6, Ρ. 305. Ἑν 

Ε, 

ἀνεὶς» παρεὶς» ὠφεὶς Εδ. Ρ. 75. 
"Ἑκὰς ἑστὼς εἴς. Ρ. 93. Β. 
Ἐκτρέφει» Γτέφπεμς΄ Εγέρίαή. Ῥ. 1531. Ας 
Ἐφγύθεν θἳ πόῤῥω ορροΏῖ. Ῥι 35. 6. 
Ἕδραναω μαντοσύνης ΙΠ Οἵ46. Ρ. 987. Β. 
εια Ώεχις ορῖατ. εἴῖαπι ω Ειπρίάείς, Ρ. 

ὃδ. 0. 
Ἐἶτα ΙΠάΙδΠΔΠΙΙΦ οὗ. δεαΙεπῖς. Ρ. 128. Α. 
Ἐκ ἵπ εοπηροφῖςδ ποηπιΗίς εἴἶαι ποῖαξ 

ναζάέ» ῖ ἸΠ. ἔκδικος. ἐξαίσιος ' ἑξοπλί- 
ζειν» εἴσι Ρ. 107. Ἀ. 

Ἓκ Διὸς ἀρχώμεσθα.. Ρ. 957. Δ. Ἑ. 
Ἐκ Κηδών" ἐξ Οἵόυ Ῥ. 90». ο. ὁ ἐκ Θεσ» 

πιῶν. 1οῖα, 

Ἐκκεντῆσαι οευ]ο5 Ρι]15 Πτηπάίπᾶπα, 
Ῥ. τού-ς.. { 

Ἐκπίπτειν. 4ε δορΠἰςιὶ οεἴῖαπι ἀῑσταπιν 
Ρ. 999. Λο 

Εἰ- 



«Ἔλίρεϊς τῆς ὠντὶ ἵπ δραχμῆς ἔχε» εἴο. Ρ. 
956. Α. Β. 

Ἐ Ιοαπεπτῖας αΌδς ἵπ Ατῖζα τερα)]]σα. 
Ρ. 951. εἴς, 

ἘἙλπίδος εἴ ἐπ᾽ ἐλπίδος ὀχεῖσθαι. Ῥ. 949. 0Ο. 
42ρεζοςᾖὲ νεΙΦΙ5 δι ΟΓΡή6εὲ ποιη]πε 

Ιαμάαἴξ. Ῥ. Ι7Ι. Δ. 
Ἐγκατῳκοδόμησεν» Ἰά εδῖ καθεῖρξεν εἰς οἴκη- 

βῶ. ΡῬ. 9ύο. Ὁ. 

ἘἜνδοιάζειν ῥἐνδοιάζεσθσι ᾿ 
199. Ο. 

ῬἘηπίαπί Ῥβοεπ]εῖς νετδα. ). ο67. 9ο6δ. 
Ἐνοδία», Ἠεεαῖε δἶνε μπα. ). 1όῇ. Α. 
Ἐξελθεῖν δέµων ἁῑεῖτας εἴ ΠΙΟΤΙΗΜ5δ. Ρ. 
{ο3). ο. 
Ἐξομματῶσαι , οειίογµπα ἄαεὶε ῥγίναγε εἲ 

οεζ{μπη γε(ζάΕγε. Ῥ. 107. Δ. 
πὸ Ἐπιεικὲς ορροπίτητ σῇ ἁπλῶς δίκῃ. Ῥ. 

197. ο. ἃ 5αβιεπΏοις Ῥταε]αῖα Ρ. 
1895. ΑΔ. 

Ἐπικέρδειον» εια» αποά αἆ Ἱπεγυτῃ αά]ϊ- 
εἶτατ, πῖ ἐπώνιον. Ῥ. 999. Α. Β. 

Ερϊρταπιπιαϊῖα εκ ΑπίποΙοςρ. 65, Δ4ύ. Ρ. 
7. Β, 150. Β. 910. 0. 900. Ο. ἱπὶ" 
Έππι Απιπο]οβίας «σγαίορίσ. Ῥ. 987. 

-- Ἀ. Β.ε 

ΕΡίσταπιπια φερυ]οταίε εκ Ἱαρίάε Τ.α1ῖ- 

ηὶς νοτοῖρυς τοάἁἷάτ ο. ᾖβάςίώδ. 

Ῥ. 936. 
ἀ. απος ἀῑδιίε]ίς 1πε]ιάί 1ᾳδ. 

εεττ ΛΑ/αίο. Ρ. 936. ΑΔ. 

Ἐπιστατῶν ποϊμνίοι. Ῥ. δΊ. 6. 
Ἐπιστήματα λίθινα ΣΕΡΗΊΟΤΟΤΗΙΙ. Ρ. 935.06. 

Ἐρατῆς ᾖβης δηλοπίάες 988ΡΕ ππεπιηίϊ Ρ. 
969. Ε. 

εἰς τὸ Ἔργα μᾶλλον σκοπεῖν» ἢ εἰφ τὼς 

λόφους. Ῥ. 969. ΣΤ. 

Ἐτεε]τλεῖ ἀτασπιαϊῖς ἵτασπι. Ῥ. 168. 17ο. 

Έτεα πια/ογ12 γο]ώρίας ΡΙοΠέ, Ῥ. 194. 

Ὁ. 105. Β. 
Έκκεποίϊυπι Ἰπῖες 1]ωάχεος γίῖα Ποιυτίάα, 

Ῥ. 171. ΑΔ. 
Ἔτειος" ἔτείοι µεταλλαγαὶ» ὤληιαε 00” 

ππιζΗ{0Μέ5. ἔτειος ἑορτὴ ο Γεοίω» αῑει 

αηηήγεγ{ζγέμτο Ῥ. 6. Ο. 7. Δ. 

«Ἔτερον, τὸ κακὸν» Ῥετ εαρμεπΙσπΏΠ 

εἴ ἕτερος δᾳ{μῶν» εἴο. Ῥ. 113. Ό» 

Ἑτέρως εἴ καλῶς ΟΡΡΟΠΙΗΠΙΗΣ, Ρ. 112. 6» 

φῆν Εὐβεῖδα νεὶ Εὐβεῖδα δεΠρσετε Τ{αδ. 
Ῥ. 144. ο 

ἀμζῥαγε. Ρ. 

Ο5ΔΕ ΤΙΝ ΡΙΑΤΗΙΡΕΗ ταπδοτΑαντύς. - 3σὅ 

Εὔγλωσσος " εὐγλωσσία. Ῥ. 361. 6ο 
Ἐὐεπής ̓  εὐέπεια- Ῥ. 361. 6. 363. Δ. 

Εὐπλοῶμεν. ῬτΟ εὖ πάθωμεν »επρίυπε 
8Ρ. /,μοἱά1. Ρ. 98Ι. Α. Β. 

Ειπίρίάαε Ποτεπῖε τεριβ]. Αιεςἡ γα, 
Ῥ. 04. Β. Ον Ρ. 05. ΑΔ. 

Βωγέρίώεηι «4ΠβεΠΑΠι χαρχκτηβίζουσι. Ῥ. 
05. 6. 06. Τί4. Δ. 

Εωτέρίαές τεαπίαταπῃ Ῥοπίἴαδ. Ρ. 3. Δε 
τε]]αμῖαε οαῖς Τταροεάἶς εκ 5. ἂᾱ- 

εἰσπαῖας, Ρ. 198. ο. 109. Α. Β. 
--- τε]αιῖαε πεβ!σεπῖες ἴταςῖαῖαξς 

Ρ. Ὃυ σὲ έ 

----Ὑ---- Ἀγείεπα ἆε Ώεο, εἲ ἀποῦις 
ΤΕΓΗΠΙ ΡΤΙΠΕΙΡΙΙ5. Ῥ. 37 -- 57. 

--υ--- Τιαροεάίαε ρειάϊαε πιπίπιηπι 
ΗΝΙ. Ῥ. 10. 
ο. τασοεδίαταπι Ἰπάΐςε εχἰπιεπάα 

ΠοΠΙΙΠᾶ. Ῥ. 15. Α. 
Ειωγίρίάες «4ε[ίαμο ΠΟΙαΙδ. Ρ. 391. Α. 
τω ΟγεΙῖσος αἱίοδᾳμε θεα ἶτητ 1ῃ. 

τετάαπι 1π. Πϊφτοτία, Ρ. 44. Α. 26δ. 6. 

960. ΔΑ. 
ἀϊνοτδο πιοάο τες πατταῖ ἵη ἀἷ- 

νοτοῖς Τταςσ. Ῥ. 189. 6. 
ο πιαῖε ἐτυμολογεῖ. Ῥ. 15ο. Ο. 
--ο-- πποτάπι πιασίστετ ἁαπιπαι Ὀοηί5 

Ρεγηἰοίοδαπι εἰοαπεητί8ε 5ΤΙΙ4ΙΗΠ1, Ῥα. 
95Ο. Ο. 356. 557. 350. 

Εδροια ἵῃ ἀἰεεπάο» Πωφ ἄε δομοήε. Ῥ. 
148. Ο 4 

Ευτγςιμεῖ ἀταπι. ἵταριῃ. Ῥ. 171. 
Ἐυρ]επιίσπιας ὁ. (6Γερογὲ Νασλαησεμὲν 

Πεγειίες µα 106ἱε 50 ΤήεπΗ1{ ας... 
Ῥ. 904. Β. Ο. 

ΕιταέΛέως 6 οπιπιεηξ, 1π ΓΟ71ΕΥΗΠ ΏϊΙδ- 

αὐαπῃ ποπιπαιἶπι Τεδίεπι εἶται Βετίρῖο» 

τ6πῃ ΦαστΏπις γεῖρᾶ ΤΑΠΙΕΠ ραϊσα ΡΙΟ- 

Έετι εκ. Ιοτῖς Ν. ΑΒ. ετ Β. 4. νειςὶο: 
πε (τ. Ρ. 966. 6. 3ύ7. Β. 

Ἐξαιρεῖσόαι εὔπι ἀπρ]ίεί βεςΙ5. Ρ. 909. Ο9 
οὐρίᾳ Ἐφιέναι. Ῥ. 333. 0. 

Ἐφήδεσθαι ΠΟΡΙΠΟ ΤΠ1ρ8, Ρ. 115. Δ. δε 

"Πτα. 

Ἠγλαϊσμένος εἴ ἐπηγλαϊσμένοο, Ῥ. 1ό5. 

Σ. 6, 
τό "Ἠδη θεῖον ΕωτιρίάευΠῃ. Ῥε 33. Δ. 

Ἠπιό- 



το 

Ηπιόνηςο Πατ ΑδοιερίαάατΙΠΙ, ΠΟΠΙΘΗ 
τοἰάἵταπι «4γΜέάσε. Ρ. 999. Β, ἀς ἵ]-- 
Ία αβεάαπι. Ρ. 901. Α. 

ρω επι ροπῖτ, ῖ ἕνεκα. Ῥ. 129. 
ΣΗτ ὅρα., εἰ ΦεΩΙεΠΙΘ. Ρ. 158. Β. 
Ἡ στᾶσθαι ἀῑσιι αἱ «αϊ]5 εαἀεραπῖς ἠττῶν 

ο ΑΑΙΩςΙδ ποῦ εἰλὶ ἵΠ Ιδίο Ῥ. 561. Δ 

Ε. 

Ῥαβα]ας νείετες. α (ταεει]ῖς τοεεποτίοιις- 
οοΠΙαΙΠΠΙΠΔἴ8δ. Ῥ. Ο1. Β. 

Ἐεοίσδε ἀῑσίτας αὖπε ρες απ]. ϱἱ5 ρα-- 
ττανειῖῖ, ῬΡ. 199. 6ο. 

Ῥοιπιμί]α πΙταΏῖίδ» τουτὸ. τὶ ἐστιν». ο. 
986. Α. 

Βορίες ογεαΡΗΗ/ Γογ{ἐῥων, ο 169. Οὲ 
Ἐταριιεπῖα Ροξπιαταπι ρετάίτοτυπη «οἱ]ή5ε- 

το» Ῥει]συ]οδΗ!η. Ῥ. 4. Β. ἵπ. ΕάΙΤΟΓΕ 
απάθ τεαΙΙΓ8ΠΕΗΣ, Ῥ. 5. Β.. 

Ἐγτασπιεπία Ροδπαίισι εἴς. εχ Οοἁἱεῖδις 
2409. Ιπεβϊῖα ν 

ΠΠομε.. 1.εἰὰ. Ρ. 105. Δ. ΐ 

αθ--- 6 μασάέ., εκ. 5ε]οὶ. ἵπ {70- 
4ε7. Ῥαδίι Ρ: 98δΙ..Δ. 

------- -. Οομσ Ἱποετί 5εᾶ ΝΕΙδΙ5. ἐΧ 

ςε]ιο]. ἴτπ. Εωγέρ. Οοὰ. ΔΠριδίΙ,. Ρ. 
900. 6, | 
κ γαι πο νειςαδ». εκ «{- 

ΙΛεπαεὶ 6ο. Ρ81ΐδ. Ρ. 163. ο. 

----ἷ-- Βιμροάἁ. ἴτεν γεῖιδς». εξ. 

ςε]οὶ. η «ὄζρτιέα. Ῥ. 350. Ο. 
σ------ε------ Εγέρίαή εκ Οὐπιρίοά. ϱΡ. 

7ο. Α. εκ Ο/άήµ3. Ψ4ΠΡΕΙΠΙ. Ρ. δο. 

6. 995. ϱ. εχ ὡίοθαεί 6οὰ. Ρ. 198.. 
ποο. «ααΤΠος ΝνεϊδΙ5 εκ Ῥελο], ἴπ 

ΠΊέγπιοῦ. Ῥ. 991. ἐκ 9ε]μο]. η 10» 

“πε. 1.εἷά. Ὦ. 992. 6. 

----- ΔΙεοεἠαῷ Όοπι. εκ (6Γ6/2ΡΗ. 
Θ4ΠΡΕΓΙΗ, Ρ. 31. Α, 
κκ. οκ ΕΙεδὶ Ρεοἱορϱο ΧΙ ΥΕΙδΙΙ6 

εκ Εωγίρίαὶς 0οἆ. Ε]οτεπῖ, Ρ. 99. Α. 
αἶῖα «ποφ16 Ιπάίάεπι εαῑῖα, Ρ. 95. 6, 

109. 6. 108. 6. Εἴς. 
------ ορῥοεΙ εκ 67η. Φ8- 

ΡεΤΠΙ. Ρ. 9Ι. ΔΑ. 179. Δ. ΕΧ ὑνοθάσὲ 

Όοά. 2Σεἰζ. Ῥ. 9ο6. 6ο. εΧ. Ορ, 

απιοοςέ βΡάγέ5. Ῥ. 399. 98, 

Πακάροσέεο εκ δολοὶ, Ἱπ. 

Π. ΙΝΡΕΧ πΕΚΟύυΜ ετ νΕεπΡσοκυύΜἩ. 

Εωτίαε Ἰπισῖης σἰϊαΠ{εδ 4ΙΙΒΕΠΑΠΙ δεον 
ἀμπι (ἼεέχοἨ, ῬΡ. 195. Ο, 

Φ ΜΗ Ἡν 

Τηλεγέες φαεειἀοῖες Γοσπαεϊ. ϱ: Τ71ε Αν 
Γς ἱστορία ». 6το/πε/γέω. ῬΡ. 97. 6. 
1 Οεμίταµα «οΓροίᾶ., οπιπἰ ΓεδΟΙΥί. Ώο 

54. 55». 
Θεία 1υνεπάα. ἵπ. Ἔχας, ετ Οομιοεᾶν Ρ. 

141. 6. 
ΟΙαυε5 Μποῖς Ἑ. ἵῃ πιε]]ε ρἶεπο. ἁο]ία. 

ΕΧΦΙΙΠΕΙΙ5. ῥ. 9οΙ. Α. 
6οβδεπιατίσα. τα ἵῃ ΕΙοςσο., αιιαια ἵπ 

Χικ Τταρ, βΒω»ὲρ.. Ρ. 96. ο. 97. Α, 
Τραμμικὴ ἀπόδειξις. Ῥ. 903. 6. 
ΟαπΙΠΙΕΠΙΕΟΓΗΠΗ ΕΓτοΓος Ιπ Ἰοεῖς πεπάς-- 

βἱ5. Ῥ. 159, 153. 154. 
Τρόφων ψηφίσματα ε5σι ἀεπιασοδίδ. Ῥε 

οσ4. Β. 
6γοιέώςν εχἰπηας. Ἰπίεσρεσδ, ἵπ Οταεςῖς. 

εοἳσίρεηάις 546ρε Ιαδϊΐτιτ. Ρ. ᾱ- ΔΑ. ΕΧ. 
ἀῑςεῖφ «{14ρῥο μέσ «4πάοτεεἠέε» εἲ 8ο» 
ΣυΙῃ 9. ΨΕΙ5Η5 θΠβΙηχίτ. Ρ. 105. ο. 

ΟγππποβορΠ]ςίατιπι νίία Ποτγίάα», αῖ 88- 
"σετ. Ὠοάοῃ. ρ. τζτ. Ε. 
Ἐύναι 1 Ώμο νοιδαµπι Δωῤέρ. Ῥ. 945. Δι 

ἨΠεείοτ αὐα]ίς ἄῃσατυς ἴπ. Β]εςὶ ἆτααιαζε 
Ῥ. 98. εἷς. ν 

Παφεοερρὲ Ε. Οτατίο εδὲ ἆε Ἠλ]οπέδου 
Ῥ. 954. .6ε 

2. {ει αμδεάαπι. σ]οτίατίο. ρ. 72,6. 
Τ. Πευησέε) Λι σὲὲ οπιειάατίο. ἵπ. ὡοᾖού, θὰ 
«4Η ορή. Ῥ. 1981. : 

{εγ]μίαε πο. νι]δατία ἄε Απιονς αἰτατή 
εἳ θΙπηίασετο. Ρ. 127. Ρ. ο. 

872. (σι. Εἡσέίως οἀετε εοπδΠτιιθταξ 
1αάϊδ ΕρίοιηεΗ, Ῥι Ταῇ. 6. 

εκ. {1ο [νοοόὲ στο. 4ε Γταςὶεῖδ 
πιηι5 νι]σαῖα. Ρ. ού, Ε. 

ἨἩιρροϊγιας Δωγὲρ. ἵπ Α{ό, 0ο. ἁῑςί- 
τα Ῥηβοάνα.΄Ῥ. 16. ο 

Ηιρροϊγιί απσαππεµίο οἰπήἡΙπυια. μιά 
τΡποεμίοίν, ῥρ. 37). ο. 
ο ρί]Ο0Ιἱ5 ά, ΝΕΙΦΙΙδ. Ρ. 141. Το 

11λὸ- 



.ΦΟΛΕ, ΙΝ ΡΙΑΤΑΙΡΕς ΤΑΑΟΤΑΝΤΟΠΝ.΄ 

ἘΠειοτίας ετῖαπι Ίαῦι]οδα8 οσοΠἴαΠΙΙΠᾶ- 
ταπῖ Οεζγεπως εἴς. Ρ. δΙ. Β. 

Σ/οὐοῦοβὶ θε]ο]ία ἵπ αταπι «ὨΏοραίαε εκ 
'Ὁσα. 45. Ῥ. 139. εἴς, 

Ποπιεγί ϱΣΤΠΙΠΕ Υοδτδις αὖ «4γ{{άγεΛο 
πῃαῖε εἰεςῖῖ. Ῥ. 364. Ἑ. Ψεῖςι5 ἵη 8δΕεΠ- 
5υπι σοπῖτατίηπι πιηῖαῖης οὗ «γίο. 

᾿Πεππὸ. Ῥ. 9565. 0. 
1 Ποπιεγὲ νειδα ναΤ. Ἰεετῖο. Ρ. 934. Β. 
Ἡοπιετῖσας Υοσες τατῖοτες νυ]σο Οταξςείῖς 

Ἱπεοσπῖϊας, Ῥ. ού. ο. 
Ἡοπιετίασεὶ Ῥ]οεπίαῖς ἆε 5ε Ἱι]νεπε Ίο: 

απεητῖς επατταΏῖυς γνετρα αιαεάαπι. 
Ὁύ5. Δ. Β. 

"Βοπιίπῖ νῖς εοτροτῖς εχίσυα», απϊπιϊ πας”. 
πα. Ῥ. 146. ο. 

Ἠοταϊίαπα ἀὲ (ταθεῖδ. Ρ. 165. Ο.. 931. Βε 
1Π νἵια Ηοττίάς 5αςετάοτιπαι Ὠοάοι. Ιπιῖ- 

ΤαἴΟΙ65. Ρ. 171. Α. 
Ἠγπιπῖ νεῖετες Ίπ Ὠε]απι ὀλινηπελέες ὧοι- 

δαί. Ρ. 953. Δ. Δ. 
Ἠγραίργ]ες ἀταπιατῖς {Τασπι, Ρ. 911. είς. 
1ὔέαγωα εἩτ Εωγὲρ. πιεπ]πεϊι ἵπ ΔΗ- 

410ΡΕ, Ρ. 69. ΛΔ. 

ἒ, 

..3 

ἵ Αιομμ 1 τηνδ)» τονδὶ» Ῥ. 978. Ῥ. 
5, Ἰαεοδὶ δεπιεηίία εαάεπι Εωτρίάεᾶθε 

Ῥ. 147. ο. [ α]ία. Ρ. 965. 8. ] 
Ἁλιοραΐίστας, ἨὈϊοππεάες «οβᾶας, ᾖΏ. 
απο | 
Πλας Λιτϊςϊ, αάο]εδεεπῖες .. 1ηχα- 
᾿χὶο8]. Ρ. 955. Β. Ο. 
Πηρτεσβίῖοπεδ ραῖταπα ή ταίας Ἠαδε- 
Ὀδηϊ. Ρ. 9ὔ9. ο. 

{, αἱ Ὁτ. ἐκ. νῖπι ποπ φἰπιρ] εαν 
Ὦ 60ΠΙΡΟ5. Ρ. 107. Β. 

{η ΠΙᾷΦΠΟ ᾖαδεγες 4π δα ᾖβοήέΤε. 
ΜΕΝ 

Ἵνε ια Ίπρετέ, Ιπάϊσαϊν ᾖν ἦσαν. ἵν. 
δόκει. εἴς. Ῥ. 149. ο. 

Ἰπαιίς ἁταπια]ς ἔτασπι. Ρ. 173 ---1δο. 
ἸἽνῆς ἄχη. ῬτΟΝ. Ῥ. 174. Δ. 
1Ώ Αν ΠΟΠΙΙΠΑ: ἐμπόριον " ἐλλιμένιον " εἴς, 

Ρ.98ο. 8. 
Ἰπιεπρειαπίία» πηαῖες 5ἵνα ἔοπς οπηπίαπι 

ΡατΙΤΡΑΙΙΟΠΗΙΠ. Ρ. 983. Ον 
Ἰπίετοςμῖοτες ἀταπιαϊηπι ΠΟΠΗ Ῥερς. 

ὰΑΤΙΗΤ, Ῥ. 16. Οι 

ϊ 995 
1Πτοι]οσίτοτες τε Ῥοξιαταπι ποπιίῃα Ἱέ. 

συηῖωτ ἶΠ εοδαεὲ Ἐ]οτί]ερ. Μό. ΒΙοὶ, 
Τεἷά, Ρ. 10δ. Α. Β. 

Ιοπίσας ΕΟΓΠΙΔ5. μοῦνος» οὕναμα , Δάπιϊδις 
Ατιῖςα 50ΕΠ8. Ρ. Ιό7. ο. 

1ρ]στατίς ἀῑστμπι 510116. Ρ. 911. Δ. 
{ποεγα8 αἀ τεπιρ. Ρετεπάαπι ἄναε 

ἀεξταΏῖ. Ρ, 355, Α. 
Ππουγάέες Ῥαπαϊπει. φετῖραῖδδε 5ὲ ἀῑςῖε 

8ΠΠΟ Χοιν. Ιδίά, 
Ἱστᾶν Ίαηςεδ αεφιαῖο εχαπηίηε» σα {γη 

βοηαίως αεσέπιατε. Ῥ. 9ὔδ. Β. Ο, 
“Ἱστοβοεὺς γέρων Ἱερίτατ ἵπ οτασμίο Γεἱ- 

ΡΗ]ςο. Ρ. 975. ΔΑ. Β. 
1ηάἱαῖ πιοτες αοσδατί 5δρθεοῖαπάϊ ροῖῖαδς 

α παπι ἴεδίε5 αςςιΙ58Π1ἱ5. Ρ. 9709. Α. 
σὲ. ωπέ Οα1αΙοδις Ατβεαπι εππεπά. 

Ρ. 915. Δ. Β, 
Τηρίτετ ποη 
ρα, ο: 

Τηρίτετ, αείπετ, εοε]απι. ΡΕΤΗΙΙΤΒΠΤΙΗΓε 
«Ῥ. 41. 45. 49. 

Σα5Ώῖα ἁνίπα τατάα 5εά Έειττα 5εεἴετΙε 
ΨΙΠ4ΕΣ. Ῥ. 1δ6. 

ΙΓ, Δ, 

ΔΟ ἵηῃ ΑΘ ΡΕ6ΓΡΕΓΑΠΙ ΠΙΠ{ΑΙΑ. Ρ. 98Ι. Ἀ. 
Ίμεοπας ,αοοηπίσα ἀῑσεητεν Σαεῖῖ «Ἰεηο« 
40η. Ρ. 909. Α. 

Τα Ετριάεϊ ἀῑοῖα. Ρ. 91. Ἑ. 929 
1αἴμς ΙΠῖεΓ Οταςςος ἄρξας τοῦ τῶν ἀῤῥένων 

ἔρωτος δεεμπάμπι Βωγέρε [ ἀϊδδεπτίεπτε 
/ωαγεᾖο 1» ῬΡ. 307. Ε. Ἑ.]. Ρ. 
ο Ω Ῥε 

Λώμπει υἱτίμς» υῖ «{εγᾶ Π1Εέέ δν Ῥ. 
που. Ἀ. 

Λέγοντες καὶ γράφοντες. ἀεπιαδοβ]. Ρ.254.8. 
ΛηΦθεὶς ἔρωτι ᾿ νόσῳ ' εἴς. Ρ. 14δ. ΔΑ. 
1Ώ Λίαν Ῥτπιάπι σοτηρίε Ἐωγέρίάος. Ῥ. 

65. Ε. ν 
Γ 1υθτῖδ Ρταε]αϊα νΊτα ἄπαιδος. Ῥ. 945 ο. 
1 Ἰυτατίοταπ ετιαπάϊ ἀϊνεῖσος πιοᾷος 

εορπονίδδε ΟΕἴτῖςεο ΠΠ]ε εδῖ. Ρ. 17. 
ΔΑ. 8. 

Τ1εγπιπίας. ἅταπια ΕΗΓΙΡ. Ῥ. 17. Β. Ο. 
11 ποπῖπε ολτη]πα δετὶρδῖε ΡΥῖΠασο»" 

ΤΕΙ5. Ῥ. 981. ο. 
11τετας εοπ]απβεηάας Πια]ε ἀἰδιταπιπτιϊς 

Ρ. 977. Β. Εἴδ, εκ ἸΙδῖο επεπβδπάί 
φα {οη. 

τες 

ταρυΐτ ΟΠτγεδῖρριπι. Ρ. 



8ού. 

Γοπίθ. φυαεάαπι «οττεςῖῖοηος εχΗίρεῃ-, 
τησ. Ὦ, α7δ. 6ἳ 5ε04. Ἱ 

{ὴν ἄλαάγομίοίὶ σαταέῃ αΏΠοττεῃς αὐ 
αείαῖε {1 Πϊφιοτὶοϊ, Ρ. 553. 8. 

Ζοηςϱὲ Ἡδπεπιαπ εκ Έ]εςο ἀμεαίμπι. 
Ρ. 1οο, Α. 

Δωφᾷν ἀῑεῖτας γῖφ πιοτοί ἑπίεγφμέεεεης, 
"Ῥ. 196, ΑΔ, : 
ζηογειή Ἱπτετρτείαίυτ Εωπρίάει, Ῥ.. 
"40. Α. 51. Α. 8 

Δυπρὸν. νησίδιο» ῥά/Υ4 Σπέωζα περγέᾶς.. 
δ. αόο, Ες « 

Μ. 

δ, ΙΔ. Δ. ΔΙ. ΑΙ. Ῥειπβηίατ α. Ηταν. 
τ1]5. Ρ. 979. Ο. μμρ ᾿ 

Μα]α Ἱεηίτε: Ρταεπεάἰτατίοηπθ, Ῥ. 956. ΔΑ. 
Ματετ ης Ἡμπιας «οηδἰἀείαῖα, Ρ. 5δ. Β, 
ἸΜατετίας φ1οαίε Ώοθις. ετεαῖος 5εεμΠάαπῃ. 

1495. Ρ. 5ο. ΑΔ. 
ἸΜεάεα. ππαἰας. Ἠετοας  8εσδῃς. ἵπ. “Ῥιζρτό»- 
Ἴμοις Φορᾖ. Ῥ. Ιό67. Ε. 

λε]απίρρες ἅταπι, {τασιῃ. Ρ. 1953. 6. 155. 
Ἀπε]εαθεϊ. «Διγέρ. Ετασπιεπία αμαεάαΠι. 

Ρ. 137. εἴς. 4 

Ἀέλλεινο εἰ] 
της,.Ρ. 130. 6, 

λεπαπάτϊ Χήρα. Ῥ. 2907. 6, 
--- ποεητ απ{ετατ. ρ. σδή. Ἑ, 

τὸ Μενανδρεῖομ τελάϊίταπι «Θ{ωαγεΛο. Ῥ. 
οδή. Ε.. 

Ἱεπάαεῖα Ῥταεναϊεπί νειταί, Ρ. 553. Α. 
νεπιοτΗπῃ τὰ Μένος» ή. Ῥ. 3930: 6, 
Μεπς δυα ᾿επίᾳπθ Βεις δεεπάππ Αν- 

Τέρ. Ρ. 938. Α. 8. 
ἣν Μέσῳ» Νεὶ μέσον κάλλος.. Ῥ. 349. Δ. 
ἹΜεταβολὴ πάντων γλυκὺ ἵη ΠΙα]ἱ8. Ρ. 5329. Βν 

φεπτεητία α Οοπιίςο τεβυϊαῖα. Ῥ. 399. 6. 
οι] αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν. Ῥ. 390: Ἀ. 

Μέόη βρεχθεῖς. ΥἱΠο ηαάΐζως» Εἴο. Ρ. 
11δ. 6. ῥ 

Λ1ε/εγε 5εΏδΙ οεεἰζεμάξ. Ῥ. 935. 6. 
Μὴ οὗ οπῖταῖ ἵπ Όπαπι 8ΥΗ. ποα Ίἴεπι 

μὴ εὖν. Ρ. 156. Α. 
Ἁ]ηνύειν κατὰ τµός. Ρ. 902. Β. 
ἌΜετορε Ἰαππεβταῦατην ἵπ. ΟτεςρΠοπία, 

Ρ. 189, Α. Γ18:. 6. 1δα. Α. 8. | 
Μήΐτες σ]οτίοδί Ρίπσυπευτ ἵπ ΑΗ0ΞΙ ἆτα- 

Δ)αΐΕ, Ῥ. 195. 194. 105. 

5 μέλλων Ἰατρὸς 181ά8-- 

Π. ΙΝΡΕΧ ΕΒΕΒΌΜ,ΕΛ ΥΕΒΡΟΚύΜ. 

Πείη εθηγειςα, Ρ. 119. 
Μοπας Ἡ] Καμαιευνάδες.. Ῥ. 171. Β. .. 
Μοπίϊε ἨΗανπιοπίεν αεεερίε ΕΕΡΗΥΙΕ, Ρε 

151. Β. 
Μον πἰμ1Σ τε τΑπίπ πιυῖαξί, Ῥ. 6. 

8. 65. | ενα, πμ 
Μόθακες, Ἀρατϊαίατυπη ἵαγεηαπι σύντρο 

φοι» τεδιταμητας Θ/ωάγεβο, υὈἱ Σα: 
µούρᾶκες ΙΠΙερδΕΤΑΠΙ. Ρ. 354. ο». 

Ν., 
Ἑ ρμοῦ ἹΝᾶμα», Γοπτῖ ποια τες τπτ». 
ΙΡ. 980. Δ. 

τὸ΄ τῶν λόγων Νάμα κὔλλιστον ὡπάντων: 
γαμάτων.. Ρ. 90δ, Δ. 

Δαέωγαάε σεηίπα φσᾳμε σερ. Ρ. 
76. Ἔ. 6. 

Ναμίας. πε πανε αὐ]άεπι Εἴαοῖα. Ρε ἆθα- 
5Πτι]. Ρε 249. ΕΒ. 

Νεκρῶν. ἐρείπια εἴ λείῴανα. Ῥ: 164. Α. Ἐν 
πολὺ. Μέμείν τι». αµήεσι αἰ]εμέ ἐγγῤμετ 

7έ.. Ῥ, 27. 6.. ἀ, | ἁ 
ἹΜέορτος:», 7 έεεῃς ο/215ι Ῥ: 95Ἱ. ον  - 

Ν/δὺς. αἰσμρῶν ἁπάντων δώτείρχ. Ῥ. 289, 6. 
τέήσασθαι εἴς. Ρ. 165. Α. 

Μικᾷν ἵα Έοτο ἀῑστί, ου φεπτεπεῖῖς 1πάλ, 
επι ΠβεταὈαηΓΙΓ. ϱ. 961. Α. Βι 

----- δίκη εἲ δίκην, Ὦ. 961. 6. 
ΙψΙείας δρέτοΠτίοδας, Ρ. 1οο. Ε: 
ΝΗΙ ετεδεεητίδ. «215 φεευπά, «{παχᾶς, 

Ῥ. 91. Α. 
Ν1υ05 απποτ Τειταε Δεργρί. Ρ. 54. Α. 54. 
ΝΙοδεπ ετίρβετυπῖ «4οεή. εἲ ἱδορἠ. Ρ: 

19. Ῥ, 6» 
ΛΕΣ νἱτιας 51. Ρ. 161. Α. 
Ἰοπιίπα ἁταπιαταπῃ Ῥοδίαταπ ποπηΙριΒ 

Ρταεπηῖσςα ρυά ΟταΙηΠΣΕ. Ῥ, ο{4. {- 
915. 6. 

ἵπ Νοπιπίδης ρτορτῖϊς νῖς αποταπιάασα 
ἀῑείοτΙΠ. Ρ. 911, Α. Β. 

Νοῦς δημιουργός. Ῥ. 49. 
Ίνουαε πυρίαε εοπδ]ία ἁαπτατ υπῇία 

ΒμΓίβ. Ρ. 44. Ο. 545. Δε 

Ο. 9. 

αὉ ὃ αἀπῖταηιϊς "Ωδζει. Ρ. οἹ. Δ. 
αὉ οἳ ἱαπεηπταητί5 Οἱζειν. Ρ. 5Ι. Α. 
Οεαιρί ΒΗη5» “Ωμδύου «Πῑσῖμδε Ῥ. Τ5/. Α. 

Ες 

Μέωησιε Εοΐτας ἵπ αἰπιρμεει Ἠλεαῖρ» 

- 

| 



ΙΕΤΟὈΌΔΕ ΙΝ ΡΙΑΤΒΙΡΕ ΤΕΔΟΤΑΝΤΟΕ: 

μι ταρίὴς. 6ηηεἰρρῖ.. νἰάετυς,, ἴπι» 
πας α Αγρα]λα.,ρ. 998. 0ο... 
Ὁἱροάϊ6 ἀταπαῖς Βατ. πρι. Ρ. 
103. 194. 19ύ. 
Αδίπου ΠΟΊΠΕΠ (σογοπὲ τοβεΐειαἔηπα ΡΙ9 
εἷς δήπου. Ῥ. 109. Λ. 

--------------- 4ε 1Τε[αῖ εοπϊοσῖοτα βοο 
Φἴτηπι. 1δἷά. 

Οεάΐριυς α. Ρο]γυί [πι]. «ΟΕΕΒ{Ι6 88ο 
ου εππάιπ Ενγέρ. Ῥ. 106. Α. 
Ὀεμοί ἀταπι. {τασπι. Ρ. 197. Ἑ» 
Θεποπια!!8 τοσα ]ΟΓΙΙΠη 1Τ9Γἱ6ΟΓ, Ὦε Ό7δο 
ἈΟλιγηπελὴς» ὀλιγηπελέει ὧοιδαί. Ρ. 983. 

Δ. Β. 
᾽Ολυμπιὰς {οπεῖ ους ΠΟΠΕΠ. {πάϊταπη, Ρ. 

980. Ὁ. 9009 Α» 
«Ομιλεῖν πολέμῳ. Ρ. 8δ. ο. 
"Ομέθεν ὄντες» εὐάΕ72 Φό1ε7έ ανα, Ρ. 

997. Ο. 
ὂων ετίαη ἄε Εεπιῖηα Ῥοδίτιπι, Ρ. 175. Ά. 
Οποιηβδίεομ α δ, ὁμζορμο ΝΗΙΡΑΙΗΠΗ. 

Ρ. 197. Δ. 
Ορ]ιεῖταε ραςεῖ ἴπ σταππίπε 1μάεηεῖς ἴπῃβ- 

5ο. Ρ. 519 
Όταςμ]Π] ο. ἄατιπι ῬεγνεηΏδῖιΠ]ν 

. 9 

αμ Αὐνερίς Ίαυεπις τερ. Ῥεβεϊπιί, 
Ρ. 551. 8. 9, Εἴς. 

ωκστενο τοπ. Αττίσαπι ρετᾶῖ- 
ἀείθο Ὦ. 951. Β. 

----- Ίΐ5 εἴ Ίερες γἱοἰαὈαηξ. εν 
Ρ. ο5δ. 9 

Ότει5 ο λὰ Ρ. 9ὔ7. ο: 
Ουερίε5. σαοάε εοΠἴαπιῖηα!5» α «εοπν!» 

νἰῖδ τεπιοῖς ΑἰΠεπίς. Ρ. 546. ο. 

Όγως εκ ὈεΠο]. 1π -Π.γεορήγ. πιη]τα τεςθ- 
Ρίε ἵπ Ε4}ήο/οΦΙεο. Ῥ. 491. Β» 

Ὀνία έως εκρτεβδῖτ Ειπρίάεα. Ρ. 12. Β. 
168. Α. Φοβρλοεῖθα. Ρ. 163. ΑΔ. 5εΗ5 

τεπτῖατι γαἰοηήδ. Ῥ. 9897. Β 
ὖθαρ ἆε ΄ ΠΙΔΠΠΙα Ο]γΙαΕΙΠΗΕΡΙΤΑΕ. Ρ. 
987. Δ. 

απίδος » εἴ ἐπ᾽ ἐλπίδος ᾿Οχεῖσύαι. Ρ. 349.06. 

Ρδ. Ἡ. 

Δουγίως Ἱπίετρτεῖατυτ Επίρίάθα, ϱ 47. 
ι. 6δ. Α 

Φοηέης ΝεπάαειΙ5 » 8ἱαΤ14Γ1185, Ρ. 915. Δο 

9ος 

Τρίδευμώ Τμτθέως ΗΠρΡο]ψίιδ. τοι θϊή]ίαι, 
Ῥ. 941. Α. 

Παιδικοὺς ἔρωτας Ἱπ. 5σθΠαῖα 
:4οῤ. εἴ δορἠ. Ρ. 19. ο. 

---ττι εοἵ επι οτἶσο Ιπίες (τ. Ρ. 93. 
Ἡ, Ο. οή. Ἑ. Ὁ. 

ΣΙαιδῶν ἐραστὴς εἴἶαπι Ηρετοταπι οεπρ]άμ5, 
Ρ. 975. Α. 

Φαἱαπιοάίς ἁταπιαϊίε Φοςταἴ6Πι 4Ώ ΕΧΡΙΗΧ6: 
τί Ειωγέρ. Ρ. τοο. 6. 191. Πας ἔτασπα. 
ετηίυπαι εκ 46. Ρ. 108. 6Ο. 

Παμπόλλου Νοκ Ιπεχδρεσιαια ἵπ Ενειρ. 
Ιήαγοῖ. Ρ. 574. Ο. 

τὰ Πάντα Ρειγὲ Αρορτο]ῖ απὶά εἶπι Οἷε- 
12614 «ἰεπαμάγ. Ρ. 993. Ὁν 

Παραντὼ εἲ Παραυτίκα. Ῥ. 170. Ο. 
Παρεκπεσὼν, «4{οεΛγίος παρεκπεπτωκότες 

τοάαίτιπι Εωγέρέαή. Ῥ. 149. ο. 
Παρεὶς ἐ ἐδ Γξωγέρίαἑ ΓτεΠΠΕΠΡ. Ῥ. 79. 
Παρέχειν ἀγαθὰ Ὀ ἀἰεΠΗτΙΓ. Ῥ. 954. 8. 
δατιες Εεσὶς ἵπ τας. ἀαῖαε {ειίαταπα 

86ΙΟΙΓἱΡΗ5. Ρ. 18ο. Β. 
Πάτερ η Βπε δεπατίοτπῃ. Ρ. 906. ο. 
Ῥαϊτεπι να αρρει]αιϊοηίοις ἀεδίσπαε 

Εωγίρ. Ρ. 90. Β. 
Ῥαττίαπι 55δε ΡυΤΑΠΤΕΒ αρίευπαυς Όεπε 

ἳῖ ποϊαηἴ αν {έάε. Ὁ. οἵ1: ΑΔ 
Πατρὺς 1Ώ πρὸς ΠΙΙΑΤΗΠ ἃ- Πρτατ]δ. Ὅε 

17Ο. Β. Ο. 

ἹπάμχοτιΠϊ 

ποσεπιῖ Ραϊτοσϊἰπατῖ Ἠσεῖ αἰἰαΠβΠάο, Ῥε 
οῦ7. Ὁ. 

Ῥαϊτοπί Φεε]εταῖῖς νεΠΒΙες ΑΙΠεῃπῖθ. Ῥ. 
958. Ὦ. Ο. 

Πιοῦσαι δ᾽ ἀοιδῶν. νεὶ ἀείδων. Ῥ. 87. Δ. 
χώρα Πεδιὰςο οὔπαβοτέγὼ εἴ βύσμα. εφ 

ἀἱεπάϊ5 αρῖα. Ρ. 131. 
Ρεαέδις ἐγαοίι γεπφιεγε εδεγε ἐ)- 

7αΗΠἱάεη2. Ῥ. 98Ο. Β. 
Ῥε]ίαάυπι Ώιγίρ. Ετασπι. Ρ. 909. Β. 
Ῥε]]εκ Απισητοτί6 Ειγέρλοδὲς Ρποεπίεεπι 

{ταπάε 5υα «οεοανὶτ Ρ. 96ο. ΔΑ, 
8 Πέλω» ἀνηπελία ' εὐηπελία ' ὀλιγηπελής" 

ΡῬ. οῦ3. Τε 

Πενέσται ἳ Πεςδα]]ς σέγν} δε]ζο εαριή. δ. 
ο1ό6. Β. 

Ῥεπίίιθο οἶγε Βασε]ας νατ! κφετίρδείιΠ!. 
Ρ. 16. 8. 

Περαιτέρω» ΡΙΟ πλέον. Ῥ. 940. ΛΔ. 
Περιπέττειν ὀνόματι τὴν μοχθηρίᾶν. β. 968.Δ. 
“Περιτυφεῖν βιβλίφ. Ῥ. 355. Β. 

ᾳᾳ5 Ρος 
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Ροτϊατῖς Γή «εε]ετα. Ποπ «οπάοπαβαπῖ. 
Ρ. 197. Β. Ο. 

Ἐκ 3ο. Ρεγιομὲ ᾿δεμεᾶῖς ετ αΗδί ποῇ- 
Ώυ]]α5 εἰ Ρ. 156. ο. 159. Β., 175. 6 

5 οο3. . ἀε Ἠάς οδῖτα ἵπμπατυτο Ῥ. 
2ου. αμ, 

Ριπτῃοϊ ἀταπι. παδτα, ρ.197.6. 109. 500. 

Ῥιίτποις, ποη Ῥοΐξία» δεὰ ατβυπεΠῖπ 

Έτας. αρ. ὡνοῦ. Ρ. 195. Δ. 
«Ῥέζμάγὲ ἨΗετας]έα» Ῥοῦπια ορετοδπι. 

Ρ. 94. Αν. - 

ἐμοὶ Πιθοῦ. Ρ. 87. Β. 
Α/αιο αραίτης ρα ατα ορεουἰοίους 

πι βΗο5. Ρ. 265. 6» 
τερ]ςϊτ Ετίρίάεα, Ρ. 118. οοῇ. Α. 

Ρ/αομ Ἰοεςςδ. εχΡρ]. Ῥ. 933. ο. 9534, Δ. 

Ἠ]λέον ἔχειν εἰ πχέον ποιεῖν» ῥΓοῇἼρεγο. Β. 
1509. Εν 

Τιλησθῆναι  ἀἰεῖιατ α ΤΝεριιπο Ρυε]α. Ῥ.. 
194. Α. 

Ἠνεῦμα δεξιὸν κὠτ) οάκων ἔχοντες: Ρ. 934.ΑΔ. 
Ῥοεπα νεπῖϊ αοζέοβεζε. δι’ ὦψόφου κελεύθου” 

φἶνε ῥε10 Φγζάμ. βραδεῖ ποδί. Ρ. 186. Ο. 
Φοξίαταπῃ νθιδις Ι2έεπῖος 4Ρ. Ρ/αγεή. 

Ρ. 590. 6. 9031 6. 393, ο. εἲ α]18ί: 
βαερίμ5 Ιπάίΐσαπιατ.. | 

ἄνδρες Πόλεις» οὐ τείχη. Ῥ. 317. ΑΔ. Βν 

Ροϊνάοτί ποπήπε ἀταπια ποι εκήσς, Π. 
16. Α. Β. 

Ῥο]γῖάϊ ποπηζπῖς εοτεῖρῖε ιδοβἠ. Ῥλεπθ αἱ» 
τἴπιαπι 5Υ]Ι. Ρ. 20Ο. 6. 

--. ἀπεπιατὶς [τασπι. ῬΡ. 90ἵ--- 409. 

Ἠολεύειν 5 ΤαΓΙΟΤΘΕ. Ρ. 946. Α, 
Πολιτεύεσθαι ἀἰσυητας: εἲ τὸ τῆς πόλεώθ 

πράττειν ἀεπιαροσί. Ρ. 264. 6-- 
ῬογΛάο εἳ Ραγιήζοπ. ἀῑοιὰ5 Ραΐοτ' Όε-- 

πεῖ; Ῥ. 130: 8. 
Ρογέήητεα 1εἐ}ΙΗ71 εἳ κας νεκρῶν ΟΊ8- 

ΤΟΠΙΕΠΙ΄ΊΧΩΤΘ. Ρ. 98Ι. Α. 
Τυρθμεῖον ἂε ο)ηύα ΟΠατοβῖίδ: πορθμίον 

4ε αυ. Ῥ. 38Ο. Β. 
τιῶς ὢν οἰκήσαιωι εἴοι Οτέμαηι εἴς, Ρ. 

ο8ό. Α. 
Πόσου: παβέση» αᾱ. ριεἰαπτ ὀἱευυπῃ, Ρ. 

ού. ΔΑ. 
Ποῦς. βεσ:ναῖῖ {ές 

935. Α. Β. 
Ά/ο Ἠ{βΗΙο ομεςγέεο παρ οὐδὲν πωεῖσθαι 

εἴς, ϱ. 9. Δ, 
Ῥτοιοσί ἀιαπηλίιπι Βωγέρ. αφ ΠΕΗΠΑ. ἆἷ- 

φτεπῖ 4 βορΠος]είδ. Ρ. 03. δε. 

"χαλῶν πόδα. Ῥ. 

111. ΙΝΡΕΣ πΕπΟΜ Ετ νΕΚΒΟΠύΜ 

τδοσᾖβεγὲ Ποῖα 46’4ΓΘΗΠΥ. Ῥμή]οος, φορ 

Ῥαττίς παλλακίδι Προμιγῆναι ος φοτῖ]ε 
τῖτ ΓΙοήῃεγώςς ὨΟὮ μιγῆναι. Ρ. 565 

Προσήκεί μοι αρῶδεν Ρ. 1909. 
Προστάται τῆς πόλεως » ἀειηαβοσὶ. Ρ. 54. 
Προστετηκέναι βιβλίοις ἀῑείτατ, αι {10η 

α[ἴπως {αδωζ. Ρ. 356. Β. 
Προσφερεῖς » φἐέήετ. Ὦ. 6. ο. 
Πρεχύται» σαῄας /Γµδεν» Ρ. 43. 8. 
κατὼ Πρύμναν Ἱσταταιτὸπνεῦμα. Ρ. 994. Κ. 

Πταῖσμα Ῥποεπὶεῖς Ηοππετέί Ιηνεπῇε, ρ. 
265. Β, 

Πταίομεν ἅπάντες ἀλὰν ασοδὲ Δροςς, 
ἀῑείμιῃ. Ῥ.οός. Εν. 

Ῥίο]επιαειι5 ΦεσΙΠάΙδ. Ρ.. 509. Δε. 

ε, Ῥ ο να... 

ζον εἲ ῥᾷστα Φέρειν εβ]απηταῖες εἴς. ϱ». 
113. 6. ΄ 

Βεϊϊσίοπεππ τεεερίαπι ἐπείατ' Εωγίρ. Ρε 
97. 6...3δ. Δ. 

Ἐ Παάαππαπίά ἀταπ. Ίτασπι, Ρ. 961. 6. 
ἘΠεκί ἁταπια ραμείς Ιεσοίιπι νἰάεῖζ, Ἡ, 
3 οἳ. ο. ΄ 

ἆθ΄ Ε65δο ἁταππαῖε. Ῥ. 88. αἳ 5εᾳα: 
Ἔ περο τεάάϊεαπι οταση]απι 27 2γρέ ως τάς Ἱ 

. ρ]εῖζ. Ρ. φο. ο 
ἸῬήτορες καὶ δημαγωγοί. Ῥ. 354. Β. . | 
Ῥήτορεε. ᾱ- ἀεπιλσοσί5 ἀῑνειείς ρ. 957. 

6. 958. ] 
'Ῥιζοτόμοι οβῥσεδίσ. Ῥ. 167. 
Ῥύμβος αἰθέριος απὶά Εν γ{ρΙά), Ῥ Ρ. 41. ΚΑ. 
Ἐυριίσα φἰπιρ]εῖτάς εἰέσαῃς. Ρ. 588. ΔΑ. 8 

ο νο ] 

Φαϊντί εεβατις τεσπιίπε Πηρίτετ, Ῥ. 61. 6/ 
εχ Ρα:γΠς19 ασ η]]ς εισ ρεΓρ8Ώσα 5υρεξ 

5ΊΠΤ. Ρ. 900. Α 

᾿δα]είας εδί οπιπΊαπι τετΗῖπ. ϱ. 6η. 6-- 

1Πεὰ. Ρ. 80. Β. 
Μεᾖοβίασία ΡΕΠάαγὲς58ερε ἀεεερῖις. Ὁ. 1 
Σειρῆνας ἵπ (Πποςῖδ εταέσε 4198 1 

τε]]ίσαι βγοζοβίωσ. Ρ. 569. Α. 
σα ολ Ὠοδυσμαεῖ Ιοψί5δ ςαεετᾷοῖβ. 

Ρ. 171. 
5επατί{ δα εκ’ ραταρ]ἡταςί Πορ 
5ης δε 119 εἲ 5εᾳᾳ. 



νο 9ΔΕ, ΗΝ ΡΙΑΤΙΗΡΕ ΤΕλοἘαντύ. 

Βεπεσς ΠΙΦΠΤΙ5 απμερὸν νέα νιναικί. Ῥ. 
Θλος νι τ. 

κά πας αποϊ]]ατης αχοτί ΠΠψεΏί. Ρ. 579. Β. 
Ἰδ-------- 041055 σῷριγῶμτοο πειρωθείση. Ρ. 
Ἱπσᾖο, Β. 
ΦΕΠΙ μοχθηρὸν νέα νυνή. Ῥ. 973. Β. 
----- Ἡθετος ἀεκίάεταπιϊ ἁαταπι Τεἱρ]ῖς 
εοΠδΙΠΠι. Ῥ. 975. Δ. 

"Σιῶν ϐ) ὅπου δεῖ, καὶ λέγειν «{ετεᾖγζο 
...58ερε ἀῑείαπι. Ρ. 175. ϱ. ο) 
Σιπύη» βαμάγ{µη. Ῥ. 160. 6. 17ο. Α. 
Σιροὶ» ΠταευΠΙ σγαµατία. Ῥ. 918. Β. Ο. 
ΦΙΦΥΡΗΗ5. Εμγέῥ. ἀταπια Μαϊγτίσυπι» Ογέ- 

14έ ταροεᾶ]α ΕΗ{τ, Ρ. 94. Α. 909. Α. 
1 Δερίπεῖα. 5ἵαἵματ]α5, Ρ. 915. Β. 6, 

ο[6. Α. ε 
δοσταῖες. Έωγέρια)ἡ Επῑτ απεἰςείπιῃς, Ρ. 

14. Ἑ, 
Α 

"ρε. 40 1Πσίαίο Ρορι]ο ἵπδομς πποτεῖ 
ἀαΠΙΠΑΤΙδ. Ῥ. 109. ΑΔ. 4ἱἱ0' 4ΠΠΟ Ρο. 
101. 8. Μαν 

ο----- θΠεπίςς, αὉ οταϊοτῖ{ς αττῖρ5. τηῖς- 
Ρϊΐει νεχαϊυς 4ὓ «4γῤοβἠ. Ρ. 9590. Δ. 

'Ἱπ ᾿Θοστατ]είς Βρϊςι. γρρί ΠΟΠΕΠ 
Ῥταε[ετεῃῖες. Γοσΐῖοε 5ετίρταθ, Ρ. 19ο. Β. 

"9Οἱ μύδρος διάπυρος. «4παπάρ. Εωγέρ. ρ.. 

5Ο. 91. ΗΝ 
:4 8ος τεπιοτῖοτα νεπεπιεπτίις ατάΕΓε, Ῥ.. 

. "39. Αν 
«δοβήοες Διονυσιακὸς Σατυρικὸς' ἵπ 5. 

ΠΙΕΙΠΟΓΑΞΗΣ. Ρ. 170. Α. 
--------- ἀταπίαϊτηπι Ῥτοὶοσί ἀῑνειςί αὖ- 

Εωγέρ. Ρ. 92. Λ. 
----- Πετοῦς'ᾳα]ες ΕμετίΠῖ ρ. 08. Α. 
------- ΙπαςΠῖ {τασπι. εχ 5. Ρ.οοῦ.ο. 
Σπαράσσειν λέγῳ Ἰεδεπι ἁἀῑεῖτμτ ΟΤΑΙΟΓ. 

ϱ. 390. ἄ. 
Σπινθὴρ ὁ βραφύτατος ἐξάπτει πυράν. Ῥ. 

174. Ἡ. ς 
δρ]ιίηκ Οὐρὰν ὑπίλασ᾽» Ἠῖετο εδὐάαπι λε 

5υ01θεῖῖ. ϱ, 193. Β. 194. Α. 
--- Εἰως «εοἶοί» αὐα] ΙπΠαϊ. ρ. 

104. Δ. 

ΣῬτωθαβσαι» Ἠῖ ἵη Ι4Πεε ῥομάέγαγε. ϱ.173. 
ΣῬτᾶλαι εἳ στῆλαι ἵπ δεΏῖρῖ, ΠΠΕΠΙΟΓΑΗΤΗΓ. 

'. Ρ. ος. 6: 
οδσεέως εχρτεβεῖϊ ΕΠπρΙάΕ8. Ρ. 919. 519. 
5τ]απεῦοεαε ἆἴαπ], [τασπι. Ρ. 995. 
Φτοῦαεαπὶ Βἱοτ]εσ. 45, ἵαπ Βἰυ]οιῃµ, 

1εἷά, ποι(τ]ᾶ. 'Ῥ. 108. 

905 

«Στραγγαλίσα! στρλγγαλῶσαμ στραγγαλώ- 
ὠενοι ὁ1γα151/ᾳ1. ῬΡ. 984. ΔΑ. 

Ῥιτίστο {ατί ορροδίτα αεηπίτα». Ρ, 13”, 6. 
Ἱεπῖῖας ΡΙάΕ]Δί4. ῥρ. 158. Α. 

δωήώσε 0.4. 49. Πεἰάεηρίς ορτίπιΗ5. Ρ. 
1όὺ. ο. η 

“ωΐζας Φελο]ία }Ρί8ευοιτ ἵπ οῤήι 
ΈΠεςπισρῃ. Ῥ. 9οῇ. ο, 

Ἁγ]εί ἀταπιατῖς Φαΐγτ, Εασ, Ρ. αοή. 
Σύμβουλοι 4ποη1Ε ἀῑςτὶ. οἱ δήκαγωγοί. Ρο 

954. Α. 

.Συνδυάζειν. εοημζίο ἐμησεγο. Ρ. 5ο. ο. 
Συνεῖπε. ΡΤΟ συνείπετο. ΤοδῖΙΤΗΤΙΠπι Όιος 

6επὲ /,4ξγὲ. Ῥ.. 3989. Β. 
παιδὶ Συνηβῶν. Ῥ. 985. Ον 
Συνηρετωεῖν τύχαις, Ῥ. δο. 5. 
Συνοίσειν΄ ΡΙΟ συμφέρεν Αιτὶςς Ρροδίταῖη- 

944. Β. Ο.. 

ον 
π. Ταρηῖας Τονίς τεῖαία Ῥοποτιπι εε 

ΙΠΑΙΟΓΗΠΙ Ποππίπα, Ρ.. 1δᾷ. ο. Ί]ας 
1. εοεἰο ἁατί Πέεσαι. Βωγέρίάω, Ῥ. 
185. Β. ̓  ' 

Ἐάλαντα» ἐήζηίά εἳ ᾖόγαξ, Ῥ. 988. Β. 
Τώλωςο «σεῖαε εµΦί95., ἴεγ αιοϊαηπἰς 1π-- 

5η]απη” εἰτοαπηίδατ, Ρ. 199. 
Τῶνδρὸς τελάίταπα Εωσεδέο,. Ῥ. 98ο. Α, 
Τέλεσι τοῖς οἰκείοις» σι. οωπαῤίίόων, Ῥ.. 

65. 6. 

Τε/ερ/} ἀταιπαιῖς Ετασπι. Ῥ. 91Ο. 911. 
------- Δωτέρ. ἀῑειαπι ερβτεσίηπις δι. 

ΟΤΙ: Αν 
Τε]απῃ» 4πο Πειει]ο ηπα ποσῖο 5ο Τῃθς 
5] β]αδ. . . . Ρ, 594. Β. 

Τεπιεπ]άάγιιπ ἀἴαπιατίδ Γαδιηο. ΕΓΗΤΠΙΠ εκ 
40. Ῥ. 1990. ὃ, 

Τεπρίπι ποια Εαῖς ἵπ. Αικάϊας πιοηίθ: 
4ενο {,γεβοΠῖδ. Ρ. 159, 

Τεπιρᾶς Ρταέσεης ἆς τε Ρταείεζῖϊα, Τίκ- 
τω. Ῥ. 6ο. Β: 

Τεπηϊς Ποπηπε ἁἀταπιᾶ Ποη ἱπποτιίε, Ρ. 
πο δὲ 

Έετεα. 5εεὶρεῖϊ «δορΆ, ποἳ. «Ξγρίος. Ρι 
τό. ΄Α. 

ΤετεηΏαπα ἄε Οταεοῖς ἰδεῖα. Ρ. 949. 6. 
Τειτα πιαῖετ» εἰ Αειπετ ἀπο ριπεὶρία 

Εωγέρ. Ῥε 46. εἴς, 

θα 8 ΤΗ- 
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ηλικόςδες, Πε πηλικοῦτος, Ἰαμίασε γὶ ἄδ- 
{ές 6ἳ ΤαΠΗΣήω5. Ῥ. 141. Β. 0Ο. 

Θάρσός Γογ1]μάος θράσος, 1εμΛέΓΙῶ5. Ῥ. 
οο. Ο. 

ΤΠεοάοτα5», ἃείοι Ττες. 
180. Δ. Β, 

ΤΑεορΜΗἑ Οοπι. Υ55. εκ ΤήεοςμάεΙς εκ- 
ΡΤεβ5Ι. Ρ. 973. Δ. 

Θεωρικὴ σκην} ο κἰστη. Ῥ. 37δ. Α. 

Θεωρὸὶ αἁ Ἰπάος 5οΙεπιπες πιῖςοί 1εσατί. 
Ῥ. 97δ. Α. 

Θυμὸς.» θυμεῦσθαιν ΏΟὮ θυμεῖσθωι» ἐπάΤ- 
ἀεαζέγε 4 4Γ4/3. Ῥ. 331. Α. 

Θυώνη ἀῑεῖα Φεπιε]ε ἵπ εοείαπι Ἱλαῖα, Ρ. 
154 ο. 

Τί µοι πλέον» φως πιδἑ ῥγοάευέ 5. 
Ἱπβηϊζ, ϱ. 15ο. ΔΑ. 

Τ{θεσθωι ο ῥΗίΓέ., γερμάΠξ. Ῥ. δ. Ο. 
παρ οὐδὲν τίδεσθαι» ῥτο ΠέΑἐζο ἀμοέτεν 
εἳ ςἰπ]]]α. Ρ..9. Α. 

Τιμάθρος» Εἵ τιμήορος» 149407. Ῥ. Ὑ. Ὁ. 
Τιμιώτατα ΠοιηπΙοιδ αὖαε ἀῑςαπιιτ. Ρ. 

903. Α. 
όπου ελοιΗ1 ΤΠΕ/20Γ24/1. Ῥ. 99Ο. Δ. 
«ὶς Δόλων» Ῥει 6ΟΠΙΕΠΙΡΙΙΠΙ. Ρ. 19ο. Ὁ. 
Τόμουροι εἰς ἀῑειῖ δαεετάοῖε Γοάσπαεῖ. 

Ρ. ΙΤ]. Δ. 
7} ασὲεὲ αοίογος τεδΗτΙΙπτατ Οεεγοῦέ. Ῥ. 

192. ο. 
ὃ Τταβιεϊ ποναία ἵη Πϊδιοτία ἴταάίάϊεςα 

νἰάεπτατ «πεζερίαάες εἰ «ΓΠΕΓΟ}Η45. 
Ρ. 969. Δ. 

πραγῳδοὶ 5ιπῖ 8εΐοτες Τταρίεϊ5 τρανῷ- 
δοποιοὶ» ῬΡοξί88. Ρ. 1895. Α. 

Ττασοεάίαταπι Ποπιίπα Ἱεσμητατ πε Τγὰς 
ρίςοτηπῃ ἵη δίοδαεὲ Εἰοπ], Δ4Φ. ΒΙ0ἱ. 
1,εἷά. Ρ. 108. Α. Ε. 

πυματότροφος " «γιονότροφος  θήρότροφος. Ῥ. 
902. Δ. 

Τγταηπὶ ασα Ατπεηὶς αοῖ «ἶγε οεεἰἀθ- 
τῖητ, Ρ. 159. ο. 

Τγταπη!5 Ιδτῖς ρείοτες αῖ Ῥοοταίεπι Πε” 
οβΤΗΠΙ. Ρ. 109. Α. 

Ῥ. 

φ)επες νε]οεῖας ΠΠ] αἳ {ἴομεγο Βηδί. 
Ρ. 107. Δ. 

πορ]]]δδ. Ῥ. 

1Η. ΙΝΡΕΣΧ ΚΕΚΟΜ ετ ΥΕΚΡΟΚύΜ 

Ί7εητο φεειηπάο πανίσατε φΠοπιοάο (0, 
ἀῑσαϊιτ, Ρ. 934. Α. 

γεπιας ΓΠοπε ἀῑεῖα αἳ ΠΙοησεᾶι, Ῥ. Ι57.Δ. 
γειδα Βετα -ᾱ Πτετὶς αΏεσίης Ιπάίείοις. 

Ῥ. 91. Α. | - 
παπι αεστ]τωάϊηῖς τεπιεΦίπ. ϱ. 1785. 6. 

17ο. Α. 
Ἰ πλ ζέως τε]αῆτ α 56 επιεηάθηάα. Ρ. 
"400. Ό. Γ, 

- 2/Ιαἱοπὲ ΕαὈμ]απα τεδρ]εῖε, Ρ. 
118. α 

71 εσω 1161. Ῥ. Τ69. Ἑ. 
ὅτι Έμῃσιτος Ἰφάεπ τευας ἀε]εοτατί 

αὖας οίσι ρτοβανεταηΠῖ. Ρ. 118. 
Ῥλλίσε πηἰτεγές εἰ} «έγις 4/Π07Γ. Ρ. 333. 
7 γωνέης Ἱπιετρτεϊοίις Βμπρίάεα. Ρ. 

95. 0Ο. 
δις ψετρὶς ἀεσεοσῖς οὈγο]ψεῖε. Ρ. 458. Α.. 

- 
« 

. -υ 

Ἐαντρίας ἄἩ Φοτρβείε Ἀωγίρίάω. Κ. 
11. Β. 

Ἀεπορλομδές ποπιπϊ «Ἀεποβήαμες φαὐδῆτ. 
Ρ. 105. ΔΑ. 

Ἐύλον» δι τατίοτῖ, πι ΟτίΙεΠῖ. ιν Ρ. 
904. Ἑ. 905. Δ. 

Ἐνλον ττριδάκτυλον» Εἲ τετραδάκτυλον » ἆξ 
πανί. Ρ. 9:90. 8. 

Ἐυνάοροι 205έµβέῦ. Ῥ. δε Λε 

τιν 

"Ύφίειαο πάντων ἀντίῤῥοπος, Ῥ. 399. Β. 
Όηπιις 58ερε Ργαεδῖαϊ ΠΙΠί5. Ρ. 25. Α.- 
Ὑπάρξαι εὐεργεσίας" ἐλευθερίως" Εἶθι Ῥο 
ο, 941. Δ. ΄ 
Ύπατον µέρος τῷ σκάνεος. Ῥ. οδ4. 0. 
Ύπατος Ἱαρ]ϊατ, Ρ. οὓς. Α. . 
Όχσοτεβ ἁοταῖας πιαπτοτΙπῃ ἀοΙΠΙΠ86, Ῥ. 

974. Β. ο. 

”. 

Ζει]νας Εωγίρ. ο5οῖ Μισίῖοες εἰ ΡΗΙ108. 
Ρ. 6ο. Β. 65, ϱ. δτ. 

Φ, 



6ὔλε, ΙΝ ΡΙΑΤΗΙΡΕ ΤΑΑΕΤΑΝΤΟΠΗ, 

Φ. 

Φαῦλον» ἄκεμψον, Ἠετε]επι ἀῑχίί Έω- 
/ἱβ. Ρ. 39Ο. Ο. 

4 Φεῦ. Φεύζειν. Ὦν 9]. Αν 
ὤνὴρ εἶνοι Φῄς. Ρ. 916. ϐν 
Φίλε θυµέ. Ῥ. 345. Ο. : 
Ῥπί]οστειας «Βγέρίαὲς οεςοΠΟΠΙΐα. Ῥ. 115. 

Ῥτο]ορι!δ. Ρ. Ε1Ι7. εἴς. 
ῬΠΗοδορΠΗῖαθ νασθΠΙϊ5 ἰπιᾶσο. Ῥ. 96. ο7. 
Ῥμίπεις εἰ ῬΠϊπίάαθ6, Φμεῖδαι» εοεσαῖί.. 

Ρ. 196. Β. Ο.- 
Ῥ]οεπῖςίθ. ἁταππ. «Ξωγέρ. αἲσιππεΏΙπῃ. 

Ρ. 964. εἴο. ΓΙςιπεηῖα. Ῥ. 97ο. εἴς, 
ἃςᾳ Ρ]οεπίσε ΑοήΙΕΓΟ ΠΒΙΤΑἴβ. Ῥ. 368. 6. 

Ο6ή. Α. 6. 96δ. 
Ῥμοεπία ΠοΊηεγο ἐπταικὼς ο «ιγίρίαὶ βῃ- 

Είτα ἅπταιστος. Ρ. 965. ο. Ἠΐπο 1: 
240. ὮῬ. 967. 9ο6δ. οοθειδ. ἵπ' 5οεΠᾶΙι 
ΡτοαΙἵτ. Ρ. ο68. 6. 

Φ/ο(/ ρθεσαῖα, Ῥοΐτας Πησεηιίς εχ ἀῑδ- 
πιαῖιπ] ΏΟΠΙΙΠΙΡΗ5, Ρ. 15. Α. 

ῬΙΨΡΙΕΟΙΓΙΠΙ σκολια) ἁπάται. Ῥ. 98. ΑΔ. 
Φθίνεινο βέ7ήΓέο ὤέβεέτε. Ρ. 6. Β. 
ἡδὺ τὸ Φῶς βλέπειν». ἀῑείμπα «Ἔωτέρ. Ῥν 

14Ο. 6. 141. Α. 

819 

Ῥμτγσας πος νἰάετητ «Βι7ὲρι δεΠροῖσοθ. 
Ρε πα. Αν 5. 

ΡΠιγχ] ἁταπιαιίφ {παρπι. Ρ. 916. 317. 
Φύσεις τοιαῦται "{ηςελέα εἰμοηλο({. ϱ. 76.8, 

Χ. 

Χαλεπα/νειν Ῥερῖ οοηνεπῖε ἱπάρηαπῆ, ρ. 
986. Δ. 

4ε ΟΠατοπ:ῖ6 εγπιῦα φΠΙθεάαπι. ῥ. 98ο. ο. 
Χειλοῦσθαι 5ἵνε Χιλοῦσθαι ' νηδύος χείλω» 

μα”. νεΙΓή 7/17. Ρ. οδό. ο. 
Σµίλιδος Χειρὸς 8εΊ]. ἔργον. Ῥ. 916. Δ. 
τὸν παῖδα Χερσεύει όρος. Ῥ. 391. 6. 
Χβρόνον εἲ ἸἹκρόνο ἂε τεὺῃ5 απτἰαι5δ. Ρ. 

48. 6. 
Χρόνος», αμως' (ταεςῖδ τεσοεπτιοτίθις ἁἷ- 

εἰἴιγ, Ρ. 196. 
Χρύση Ἰηπδυ]α. ρτορε Τ.ΕΠΠΗΙΙΠΙ., α πιατῖ αὖ- 

8ΟΓΡΙ8.. Ρ. 197. 
ΜΙπεινα ἁῑεία. Ρ. 198. 

6Πτγειρρῖ ἀταπιατίς {τασπ. Ρ. 10. εἰς. 
6Ητγεῖρρις Δαγέρ, Ἐ, εκρίανιῖ πιοτιε 

νο]ιητατία ἀεάεςίΙ5. Ρ. οἡ. Δ. 
6 γηἱρρις Βιοῖςις Ῥοδίατιπι Εαῑς δεις 

4Ι08Ι6ΦΙΠΊΗ16. Ρ. «8. Α. 

Ῥ ὃς 



4 σε ής 

οι ον. ο
 Ἡ η 9 μί ν 

ΤΝ Νῳ) πτ ΑΗ ο ηνν κ Ἰ 

«ιοβ ή, ο ο κ. 4 

να κ δν πα δν. «Ιάσδος 
τμ ΗώΔΝ. ναι να. αλ ΜΑ ο εν τη τ 

δν «Δ ον δα αδνοςς θα 
εν Τμ μάς ορ να 

σας μιας ευ ον την 
ιν πί ΤΑ δ) 7η 

48. ποάμιοϊνομ ων δν ΘΑ 
τε ού: 

« «ορ δω. πρι προφοράς μπα ρα μή ο. 

κάνε. ην αὰε ώοἹε ιτ” 
ο ιο. 

ὃν) ε ο η κε 



ΟΤΥΡΟΘΒΑΡΗΟΞ ΠΕΟΤΟΝ{Γ 

δε 

Ουα Ιου Παπά {αεῖ]ο. τερεπίείης» αὐῖ ναπῖταις πο αἴσιετε ρορεῖτ, εἱ 
ἀἰκετίπιις υπηπηᾶ ἵΠ ρεεϊπηπΙ θες «Πα]ςοσταρΗ]είς οοιτίρεηαἰς ἀλ]ρεπιια, 
αυαπηπι Πατ ροταῖς,. σαητπι 6556, Ἡτ Πε αἰτετα Ἠαες ορεεῖ5 νετε εἰαρεῖ- 
οἱ εἀῑτο ῬΡτίοτί ἱπιεαείϊτατς Ἰαμάε οεάετει:; πἰμί]ο (απ 5εεῖας ασείάϊς, 
ωτ. ρτο Πβεῖ πιαρπίτάϊπε, φαυσα ουαεάαπι ορετατΙπη ία τεπᾳιεΓεῃ- 

Γ τησ. «Ποσαπι νεπίαπ αὉ αεαιο Τ,εετοτε εἴ εχερεςείαπς εἴ ΓΟΡΑΠΙΗ5, 9ος 
δυητ 1ρίτατ ὰ παπιαηε ςεγίεπι Πΐς 5υο]εϊεπάαπι ἀμχίπημδι 

Ἑ νΝ ΕΝ Ν Ρανς Α 

τοπ τς ατα 

111. λῖπο χ. Ῥαυ,. 11. Τ8 
-- απ ὅ, Ὢ 
-- 399, -- 0. πᾶμ 

- 34, -- Ἱτ. ῥὀδυνᾶ 
-- 3, -- 11. σιγᾶς 
- ον ”'- δ. σιγό 
σ--ο --- -- Το τε 

-- δο --Ιὸδ. αὐτοῦς 
-- ἍΌ-- -- {.α.ἴ. Ὅσοι 
τη. εαο - ττ- ὁρᾶν 

- 8, -- 4.α.ξ. ἅτο 
- ο, -- 114. οΟιόν 
- 6ο, -- αὖ. Κλειδοὔχον 
---- ο, --- 7.α.Τ. πίεζει 
-- 5ο, - 7.8.1. τὰμὰ 
-- 10ο. -- 14. ἍΣπουδῇ τὸ 
--- τοῦ. -ο αἴ. πῴλίγου 
-- 1ο6. --- 13. Θἰκεῖος 
- ιβ, --- 1. οδεµατων 
-- 195, -- 5. «Φέρουσυς 

ὠἱ.  Μικρᾶν 

τὸ συ σα ο 

ΕΤ μπι. 

Οἷόν 
ΓΚλειδοῦχου 
πιέζει 
τάμὰ 
Σπουδῇ τὸ 
κὠλίγου 
Οἰκεῖος 
δειωάτων 
Φέρουσυ» 
Μ,Ιαρὰν 



ΕΝ Εν οκ εν ο 

ΙΝ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ ΝΤΕ, 

Ῥαρ. 159. «οἱ. ο. Ὑδ. 16 ,. Ίφη [οοε ἔφη 
-- 103, -- ο. --- 1.4.5. ἄλλό --- ὤλλο 
ἵ- τδά, -- 9. -- 4.84. ἐπίκρωτον --- ἔπτίκρανον 
- 908, -- ο. --- 5.8. ρα --- Ρἰὰοε, 
--- πι 85. Λο -- ῥορίρ 
-- ιός  -- ᾱ, --- 1ο. ματὰ. -- μετὰ. 
π' 45ο, - α. -- 1) - ἔφη -- ἔφη 
-- 25, -- ο. --- 19. ὤξγθ' -- αἴγώ 
Ἑ- ους '-- ὃς Τη, περ --- Ορ 
- 90ο -- 5, ”- 3ο Δεργρηίς -- Αεργρείήε, 

π.δ τοἣαςΕε 

δα 6, ν. τα; τ τῷ ἄσε ! τῶν 
-- 34. --- 4... δαν --- ἴπ ἴδιο 
ο απο αν ἐθλὶν - ἐσθλὸν 
μι 6ο, - Ἡ Ἱαττοπάση5. ἴο-. ἥ- αιτεπάρῃς, 7ος 
--- σι, -- τι Υὰ ο πτ ὰ 
- οό, -- 4.α... δε }ὲ --- «ο 
-- Ίοος -- 1/1. σ εἰδέναι -- σ) εἰδένῶν 
-- 192. -- ΤΙ. 6 ηνδος --. (μγδας 
-- 17ο, --- 8. . ἀρχάνια - «ἀράχμια. 
-- 177. --- το-α. Εξ. ἠρ ο πα 
- 175, -- Ζ.αι{. σαι --. «πρετοῖ 
- 191. --- οἱ. οὐφρόνην. -- εὐφρώήν 
-- 934. --- 16. οἱ ἵ ο 
- 94929 -- 1. γλυκεῖ - γλυκεῖ 
π 45 - ἀπολέσασ᾽ ἣν -- ἀπολέσασ᾽. ἣν 
- ο5σ, -- 1/8. ω --- ν 
-- ούο, --- τ6. ἐν {7011619 -- 1 ΠΟΙΠΕΥΩΙΗ 
.- οὓς, -- Ρεμ. ]εοῖ - αὐ]εστῃ, 











ΝΕ δεου ντ ροκ Ἡλ 37 10/ 

ΒΙπΟιμα οςοτ. ὐ ν 2 ὁ ἴδίς νεα ἃ 

ΡΙΕΑΞΕ ΡΟ ΝΟΤ ΚΕΜΟΝΕ 

(ςΑΡ8ῦ5 ΟΚ 5ἱ1Ρ5 ΕΚΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟςΚΕΤ 

ὑΜΙΝΕΕΡΙΤΥ ΟΕ ΤΟΕΟΝΤΟ ΙΒΕΑΚΥ 

ῬΑ . Εατάαρίᾶθ5 
2213 ΓτΗ1ρρο1γύαβΒ. Αἄπθθὶς Απᾶ 

.8 Ἱαζ]η. 1822 
1522 Βαγαρ]άοι Ηήρρο]γίος 



ὃ ν εν δν ονας ως λ3 λος . 

ο Ην 
ον ος 


